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1.25. Preguntes al Govern
1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quants reclusos han trencat el
compliment de la condemna i quants interns han
mort, els anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (tram. 314-
04242/07). Resposta del Govern. p. 27

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la distribució territorial de les
subvencions atorgades a entitats i institucions pel
Departament de Justícia i les seves entitats autòno-
mes i ens de dret públic durant l’any 2004 (tram.
314-06510/07). Resposta del Govern. p. 27

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les sol·licituds del programa
«Viure en família» presentades a partir del 27 de
desembre de 2004 en el Registre del Departament
de Benestar i Família (tram. 314-06908/07). Res-
posta del Govern. p. 27

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre total de persones
beneficiàries del programa «Viure en família» (tram.
314-06909/07). Resposta del Govern. p. 28

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el cost del trasllat de les seus
dels departaments de la Generalitat i llur reinstal·la-
ció (tram. 314-07147/07). Resposta del Govern. p. 28

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina previsió d’inversió té per
a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
(tram. 314-07309/07). Resposta del Govern. p. 29

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els centres escolar que tenen un
percentatge d’alumnes estrangers nascuts a Cata-
lunya superior al 5% i al 10% (tram. 314-07351/07).
Resposta del Govern. p. 29

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’emplaçament dels vint òrgans
judicials que es preveu de crear durant el tercer tri-
mestre d’enguany (tram. 314-07740/07). Resposta
del Govern. p. 29

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció i la promoció
d’habitatge social al municipi de l’Hospitalet de Llo-
bregat i sobre la renovació del polígon d’habitatges

anomenat Blocs de la Florida (tram. 314-07756/07).
Resposta del Govern. p. 30

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les agrupacions de jutjat de pau en
funcionament a l’Alt Empordà (tram. 314-07763/07).
Resposta del Govern. p. 31

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el règim de gestió actual de
la residència per a gent gran Els Arcs, de Figueres
(Alt Empordà) (tram. 314-07764/07). Resposta del
Govern. p. 32

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els plans pluriennals d’inversi-
ons a càrrec de l’1% cultural establerts pel Depar-
tament de Cultura amb els altres departaments de
la Generalitat des del 12 de febrer de 2004 fins avui
(tram. 314-07835/07). Resposta del Govern. p. 32

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les relacions privilegiades esta-
blertes pel Departament de Cultura amb la Comis-
sió Europea, el Parlament Europeu i el Consell
d’Europa (tram. 314-07838/07). Resposta del Go-
vern. p. 33

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els nous programes de col·labo-
ració establerts pel Departament de Cultura amb el
Departament d’Educació i sobre els existents abans
del 2004 que han estat ampliats (tram. 314-07839/07).
Resposta del Govern. p. 33

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els equipaments gestionats o
participats pel Departament de Cultura que s’han in-
corporat a programes científics de departaments uni-
versitaris i instituts de recerca des del 12 de febrer
del 2004 (tram. 314-07840/07). Resposta del Govern. p. 34

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els programes de col·laboració
establerts pel Departament de Cultura amb el de
Benestar i Família per incentivar el coneixement del
patrimoni cultural català (tram. 314-07841/07). Res-
posta del Govern. p. 34

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les operacions de crèdit de més
de sis milions d’euros concedides per l’Institut Ca-
talà de Finances al llarg dels exercicis 2003, 2004
i 2005 (tram. 314-07884/07). Resposta del Govern. p. 35

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les operacions de finançament
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a favor de l’empresa Ercross fetes per l’Institut Ca-
talà de Finances els anys 2004 i 2005 (tram. 314-
07885/07). Resposta del Govern. p. 35

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estudi i el tractament de
les restes arqueològiques trobades a la plaça Major
de Banyoles (Pla de l’Estany) (tram. 314-08010/07).
Resposta del Govern. p. 36

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’adaptació dels centres edu-
catius per a alumnes amb discapacitats (tram. 314-
08012/07). Resposta del Govern. p. 36

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la raó per la qual no ha presen-
tat el mes de juny l’avaluació del grau de compliment
de la normativa actual sobre exhibició de pel·lícules
de cinema en català (tram. 314-08069/07). Resposta
del Govern. p. 37

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals el
Departament de Cultura no ha realitzat o corealitzat
amb el Departament de la Presidència la campanya
«Ballem en català» (tram. 314-08073/07). Resposta
del Govern. p. 38

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el fet que les tensions del
sector exterior limiten el creixement de l’economia
(tram. 314-08137/07). Resposta del Govern. p. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proposta de modificació
de la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afe-
git (IVA), respecte a les prestacions de serveis i
assistència social dels centres residencials (tram.
314-08143/07). Resposta del Govern. p. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si considera que el dèficit
de finançament de les comunitats autònomes està
relacionat amb els mecanismes de cooperació a
l’hora d’establir els objectius pressupostaris (tram.
314-08146/07). Resposta del Govern. p. 40

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’informe de conjuntura pre-
sentat per l’Institut d’Estudis Autonòmics (tram.
314-08147/07). Resposta del Govern. p. 40

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’enquesta tocant a la per-
cepció de l’endeutament, duta a terme on line per
l’Associació General de Consumidors (tram. 314-
08172/07). Resposta del Govern. p. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el manteniment del tipus
d’interès en el 2% pot contribuir a mantenir el crei-
xement econòmic (tram. 314-08179/07). Resposta
del Govern. p. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ajut econòmic possible-
ment sol·licitat per l’Ajuntament de Parets del Vallès
(Vallès Oriental) amb motiu dels mil cent anys del
municipi (tram. 314-08217/07). Resposta del Go-
vern. p. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la repercussió que tindrà en
l’actual Pla de l’habitatge català el Pla de l’habitat-
ge aprovat per l’Estat (tram. 314-08277/07). Res-
posta del Govern. p. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions previstes davant
el Govern de l’Estat per a demanar explicacions al
Govern francès amb relació a l’atac contra camions
que duien fruita catalana al mercat de Perpinyà
(tram. 314-08288/07). Resposta del Govern. p. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si la Generalitat ha assumit
despeses relacionades amb el Fòrum de les Cultu-
res Barcelona 2004 en els exercicis de 2003, 2004
i 2005 (tram. 314-08298/07). Resposta del Govern. p. 43

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si és cert que el conseller i el
secretari general del Departament de Justícia gau-
deixen de vals de menjador (tram. 314-08307/07).
Resposta del Govern. p. 43

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els consellers i els alts càr-
recs que gaudeixen de vals de menjador (tram.
314-08308/07). Resposta del Govern. p. 44

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quantes zones delimitades
d’esbarjo amb barbacoes hi ha en espais forestals
i quantes en parcs naturals i espais PEIN (tram.
314-08322/07). Resposta del Govern. p. 44

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inspeccions fetes pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge i els seus
organismes i empreses a establiments industrials
en els exercicis 2003 i 2004 i el primer semestre del
2005 (tram. 314-08332/07). Resposta del Govern. p. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes d’ampliació i
de millora industrials denegades pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge i per l’Agència Catala-
na de l’Aigua (tram. 314-08333/07). Resposta del
Govern. p. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts atorgats pel Minis-
teri d’Afers Socials a les entitats catalanes per a
programes socials mitjançant el 0,52 per cent de
l’IRPF (tram. 314-08349/07). Resposta del Govern. p. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions fetes pel De-
partament de Benestar i Família per a obtenir més
recursos per a programes socials d’ONG catalanes
provinents del 0,52 per cent de l’IRPF (tram. 314-
08350/07). Resposta del Govern. p. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions del Departa-
ment de Benestar i Família per a incidir en la distri-
bució dels recursos provinents del 0,52 per cent de
l’IRPF destinats a programes socials o per a obte-
nir-ne la gestió (tram. 314-08351/07). Resposta del
Govern. p. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre com preveu el Departament
de Benestar i Família compensar les ONG que han
rebut l’any 2005 ajuts provinents del 0,52 per cent
de l’IRPF per a programes socials en quantia infe-
rior a la dels anys anteriors (tram. 314-08352/07).
Resposta del Govern. p. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el conveni previst en l’acord
verbal del gener del 2005 entre la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació i el
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per a la utilit-
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zació del projecte Alt Pirineu Digital (tram. 314-
08363/07). Resposta del Govern. p. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proliferació de grups ra-
dicals i moviments «okupes» a Barcelona i el segui-
ment que se’n fa (tram. 314-08383/07). Resposta
del Govern. p. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de seguretat
preses arran dels incidents produïts durant les fes-
tes del barri de Gràcia, de Barcelona (tram. 314-
08384/07). Resposta del Govern. p. 51

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els dispositius de seguretat que
hi havia previstos per a garantir la seguretat durant
les festes del barri de Gràcia, de Barcelona (tram.
314-08385/07). Resposta del Govern. p. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si considera necessària la
revisió del Pla d’ordenació urbanística de Begur
(Baix Empordà) (tram. 314-08387/07). Resposta del
Govern. p. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les nou actuacions de mi-
llora en infraestructures educatives a les comar-
ques nord-orientals, anunciades pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques el 7 d’abril del
2005 (tram. 314-08403/07). Resposta del Govern. p. 52

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les dues actuacions de millora
en infraestructures educatives a les comarques del
Pirineu, anunciades pel conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques el 7 d’abril del 2005 (tram.
314-08404/07). Resposta del Govern. p. 53

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre nou construccions escolars
previstes per a les comarques nord-orientals, anun-
ciades pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques el 7 d’abril del 2005 (tram. 314-08405/07).
Resposta del Govern. p. 53

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’adjudicació de la confecció de
l’uniforme del Cos de Mossos d’Esquadra a l’em-
presa El Corte Inglés (tram. 314-08412/07). Res-
posta del Govern. p. 53

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els estudis i els treballs tèc-
nics adjudicats per la Secretaria General de la Pre-
sidència en aquest exercici pressupostari, fins el 31
d’agost de 2005 (tram. 314-08417/07). Resposta
del Govern. p. 54

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la intervenció i la col·labora-
ció del Gabinet Jurídic Central en l’informe sobre la
legalitat del vot d’un regidor de la Roca del Vallès
(Vallès Oriental) en la tramitació d’un expedient
urbanístic (tram. 314-08418/07). Resposta del Go-
vern. p. 56

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la intervenció i la col·labora-
ció dels serveis jurídics del Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques en l’informe
sobre la legalitat del vot d’un regidor de la Roca del
Vallès (Vallès Oriental) en la tramitació d’un expe-
dient urbanístic, i en l’expedient urbanístic de Ter-
res Cavades, de Tarragona (tram. 314-08419/07).
Resposta del Govern. p. 56

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les anomenades minimotos
(tram. 314-08420/07). Resposta del Govern. p. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les denúncies rebudes pels
Mossos d’Esquadra de persones grans desapare-
gudes a la comarca del Vallès Oriental els darrers
dos anys (tram. 314-08421/07). Resposta del Go-
vern. p. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els accidents mortals a les
carreteres del Vallès Oriental els darrers tres anys
(tram. 314-08424/07). Resposta del Govern. p. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les denúncies fetes als
Mossos d’Esquadra per robatoris a domicilis del
Vallès Oriental els darrers tres anys (tram. 314-
08425/07). Resposta del Govern. p. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les detencions practicades
pels Mossos d’Esquadra per robatoris amb violèn-
cia al Vallès Oriental els darrers dos anys (tram.
314-08426/07). Resposta del Govern. p. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les denúncies fetes als
Mossos d’Esquadra per robatoris amb violència a la
comarca del Vallès Oriental els darrers dos anys
(tram. 314-08427/07). Resposta del Govern. p. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les detencions practicades
pels Mossos d’Esquadra per robatoris a empreses
del Vallès Oriental els darrers dos anys (tram. 314-
08429/07). Resposta del Govern. p. 59

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius de la mortaldat de
peixos al riu Tenes, a Sant Quirze de Safaja (Vallès
Oriental), aquest estiu (tram. 314-08431/07). Res-
posta del Govern. p. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions fetes amb rela-
ció a la mortaldat de peixos al riu Tenes, a Sant
Quirze de Safaja (Vallès Oriental), aquest estiu
(tram. 314-08432/07). Resposta del Govern. p. 59

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts atorgats a les associa-
cions de defensa forestal del Vallès Oriental de l’1 de
gener de 2004 fins ara (tram. 314-08434/07). Res-
posta del Govern. p. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre total de lletrats
adscrits al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques (tram. 314-08447/07). Resposta
del Govern. p. 61

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre actual de lletrats en la
Generalitat de Catalunya (tram. 314-08448/07). Res-
posta del Govern. p. 62

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el criteri per a determinar
els informes jurídics que fan els funcionaris de la
Generalitat i els que s’encarreguen externament i
sobre el procediment de contractació d’informes
jurídics externs (tram. 314-08449/07). Resposta del
Govern. p. 62
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals els
informes jurídics relatius a l’expedient urbanístic de
les Terres Cavades, de Tarragona, es van fer al
departament competent de la Generalitat i l’informe
relatiu al Pla de les Hortes, de la Roca del Vallès
(Vallès Oriental), es va fer externament (tram. 314-
08450/07). Resposta del Govern. p. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina persona va encarre-
gar al senyor Romà Miró l’informe relatiu a l’expe-
dient del Pla de les Hortes i el vot d’un regidor de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) i
el procediment que va emprar (tram. 314-08451/07).
Resposta del Govern. p. 64

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el seu grau de patrocini i de
col·laboració en la publicació de la guia «Catalonia
at hand» (tram. 314-08452/07). Resposta del Go-
vern. p. 64

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions atorgades
a escoles d’estiu l’any 2005 (tram. 314-08457/07).
Resposta del Govern. p. 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible subvenció ator-
gada a la Universitat Progressista d’Estiu de Cata-
lunya (tram. 314-08458/07). Resposta del Govern. p. 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les característiques del
suplement per a l’alumnat d’ESO que editarà el di-
ari El País (tram. 314-08461/07). Resposta del
Govern. p. 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seva contribució eco-
nòmica a l’adquisició de l’immoble que serà la seu de
la Universitat Catalana d’Estiu (tram. 314-08466/07).
Resposta del Govern. p. 66

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la valoració de la campanya
«Ballem en català» (tram. 314-08468/07). Resposta
del Govern. p. 67

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha signat cap conveni
amb el Govern de l’Estat per al desenvolupament a
Catalunya de la campanya «Todos.es» (tram. 314-
08470/07). Resposta del Govern. p. 68

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la llengua emprada en el progra-
ma de formació per a l’ús d’internet «Todos.es»
(tram. 314-08471/07). Resposta del Govern. p. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la col·laboració de l’Institut
Català de les Indústries Culturals amb la Fundación
Autor per a la participació d’Espanya al festival dis-
cogràfic Popkomm 2005, a Berlín (Alemanya) (tram.
314-08473/07). Resposta del Govern. p. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins estudis de seguretat
hidràulica fonamenten l’afirmació del conseller de
Medi Ambient i Habitatge que seria difícil garantir el
funcionament hidràulic de la cobertura del tram urbà
del riu Sec, al municipi de Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental) (tram. 314-08487/07). Resposta
del Govern. p. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst establir l’aten-
ció continuada de vint-i-quatre hores al CAP de
Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona (tram. 314-
08492/07). Resposta del Govern. p. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el seu criteri amb relació a
la possible implantació de noves grans superfícies
comercials un cop modificades les normatives ac-
tuals (tram. 314-08497/07). Resposta del Govern. p. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’import dels ajuts transfe-
rits als ajuntaments en aplicació de la Llei de millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial (tram. 314-08498/07). Resposta
del Govern. p. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’ajuts concedits
als joves per al lloguer d’habitatges (tram. 314-
08499/07). Resposta del Govern. p. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds
presentades per a accedir als ajuts per al lloguer
d’habitatges per a joves (tram. 314-08500/07). Res-
posta del Govern. p. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius de la denegació
de les sol·licituds presentades per joves per acce-
dir als ajuts per al lloguer d’habitatges (tram. 314-
08501/07). Resposta del Govern. p. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la distribució dels ajuts con-
cedits als joves per al lloguer d’habitatges (tram.
314-08502/07). Resposta del Govern. p. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la distribució geogràfica
dels ajuts concedits als joves per al lloguer d’habi-
tatges (tram. 314-08503/07). Resposta del Govern. p. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la distribució geogràfica
dels ajuts per al lloguer d’habitatges per a joves que
han estat denegats (tram. 314-08504/07). Resposta
del Govern. p. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si la consellera d’Interior ha
tingut converses amb l’Administració de l’Estat amb
vista a iniciar la negociació de l’ampliació de com-
petències en matèria de trànsit per la via de l’apli-
cació de l’article 150.2 de la Constitució (tram. 314-
08526/07). Resposta del Govern. p. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seva valoració, després
d’un any, del resultat de l’entrevista de la consellera
d’Interior amb el ministre d’Interior per a tractar la
qüestió dels distintius autonòmics en les matrícules
dels vehicles (tram. 314-08527/07). Resposta del
Govern. p. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin és el nombre d’efectius
del Cos de la Policia Nacional que romandrà defi-
nitivament a Barcelona després del desplegament
dels Mossos d’Esquadra (tram. 314-08528/07).
Resposta del Govern. p. 74

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les dades provisionals d’ac-
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cidentalitat dels mesos de juny, juliol i agost del
2005 (tram. 314-08529/07). Resposta del Govern. p. 74

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ja s’han instal·lat tots els
radars fixos automàtics anunciats pel Departament
d’Interior (tram. 314-08530/07). Resposta del Go-
vern. p. 74

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el Departament de Sa-
lut ha ocupat ja l’espai que tenia destinat en el
Centre d’Emergències Nacional de Catalunya
(Cencat) de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram.
314-08531/07). Resposta del Govern. p. 75

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si han estat operatius aquest
estiu els sis nous punts de guaita forestal que hi
havia en recuperació (tram. 314-08532/07). Res-
posta del Govern. p. 75

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina valoració fa ara el
Departament de Justícia de la capacitat dels dos
nous jutjats de violència domèstica, inaugurats re-
centment a la ciutat de Barcelona, davant la pro-
posta del Consell General del Poder Judicial d’apli-
car mesures urgents de xoc (tram. 314-08533/07).
Resposta del Govern. p. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu la possibilitat de
traslladar a Barcelona, per a reforçar-ne el disposi-
tiu policial, el 25% de la plantilla actual dels Mossos
d’Esquadra a la comissaria de Badalona (tram. 314-
08534/07). Resposta del Govern. p. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions fetes l’any
2004 i el primer semestre del 2005 al recinte del
Clot del Moro, a Castellar de n’Hug (Berguedà)
(tram. 314-08542/07). Resposta del Govern. p. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els diners destinats a la
Fundació Museu del Transport de Catalunya l’any
2004 i el primer semestre del 2005 (tram. 314-
08543/07). Resposta del Govern. p. 77

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les quantitats destinades
per la Fundació Museu del Transport de Catalunya
al recinte del Clot del Moro, a Castellar de n’Hug, i
a la zona de l’«Empalme», a la Pobla de Lillet (Ber-
guedà), l’any 2004 i el primer semestre del 2005
(tram. 314-08544/07). Resposta del Govern. p. 77

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el lloguer, la cessió o la
donació d’una nau industrial a la Fundació Museu
del Transport de Catalunya (tram. 314-08545/07).
Resposta del Govern. p. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data prevista de finiment
de les obres i la posada en funcionament de l’am-
pliació del CEIP Lluís Piquer, de Parets del Vallès
(Vallès Oriental) (tram. 314-08551/07). Resposta
del Govern. p. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
a protegir els infants diabètics de tres a sis anys
durant els curs escolar 2005-2006 (tram. 314-
08552/07). Resposta del Govern. p. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament
del projecte «Enfortiment de la Xarxa Associativa
Solidaritat i Cooperació Internacional de Catalu-
nya» (tram. 314-08559/07). Resposta del Govern. p. 79

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat d’elaboració del
mapa de les organitzacions no governamentals de
desenvolupament de Catalunya, previst en el pro-
jecte «Enfortiment de la Xarxa Associativa Solida-
ritat i Cooperació Internacional de Catalunya»
(tram. 314-08560/07). Resposta del Govern. p. 79

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de l’elaboració del
llibre blanc de la cooperació (tram. 314-08561/07).
Resposta del Govern. p. 80

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si considera suficient el
nombre de metges destinats a l’Estartit, al munici-
pi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) (tram.
314-08569/07). Resposta del Govern. p. 80

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la col·laboració amb l’orga-
nització no governamental Oxfam i amb la seva
campanya d’ajut al Níger (tram. 314-08575/07).
Resposta del Govern. p. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost del projecte del sis-
mògraf submarí del Delta de l’Ebre i la contribució
feta per l’Observatori de l’Ebre i l’Institut Cartogrà-
fic de Catalunya (tram. 314-08585/07). Resposta
del Govern. p. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’increment de professionals
per a l’aplicació del pla pilot d’assistència als tras-
torns de la conducta alimentària a la regió sanitària
de Girona (tram. 314-08586/07). Resposta del Go-
vern. p. 82

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el pressupost destinat al
programa pilot d’atenció a joves i adolescents amb
trastorn límit de personalitat (tram. 314-08587/07).
Resposta del Govern. p. 82

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proposta de revisió del
planejament urbanístic de Cambrils (Baix Camp)
(tram. 314-08590/07). Resposta del Govern. p. 83

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació del CEIP Pascual
Cañís, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) (tram.
314-08618/07). Resposta del Govern. p. 83

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els crèdits o els avals subs-
crits pel Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelo-
na i la Generalitat (tram. 314-08620/07). Resposta
del Govern. p. 83

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seva posició arran de la
denúncia feta per la Guàrdia Civil de la descàrrega
irregular d’explosius en les obres de construcció del
túnel de Bracons (tram. 314-08624/07). Resposta
del Govern. p. 84

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la voluntat de Transports
Metropolitans de Barcelona de fer pagar el sobre-
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cost de l’ampliació dels horaris de metro als orga-
nitzadors d’esdeveniments que comportin aquesta
demanda (tram. 314-08625/07). Resposta del Go-
vern. p. 84

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les entitats, les institucions
i les persones físiques que han col·laborat en el Lli-
bre Verd de l’Administració de Justícia (tram. 314-
08640/07). Resposta del Govern. p. 85

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la convocatòria de les jor-
nades de debat sobre el llibre verd de l’Administra-
ció de Justícia (tram. 314-08641/07). Resposta del
Govern. p. 86

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions previstes per a
incrementar la seguretat en l’accés als habitatges
afectats per la construcció de l’intercanviador de
Sagrera-Meridiana de les línies 1, 4, 5 i 9 del me-
tro de Barcelona (tram. 314-08660/07). Resposta
del Govern. p. 86

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els problemes d’accés de les
ambulàncies al CAP la Marina, del districte Sants-
Montjuïc, de Barcelona (tram. 314-08676/07). Res-
posta del Govern. p. 86

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’alfabet que adoptarà l’Ob-
servatori per a Difondre la Cultura i la Llengua
Amazigues (tram. 314-08707/07). Resposta del
Govern. p. 87

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha fet gestions perquè
l’Observatori per a Difondre la Cultura i la Llengua
Amazigues mantingui relacions amb l’Institut Reial
de la Cultura Amaziga, del Govern del Marroc
(tram. 314-08708/07). Resposta del Govern. p. 87

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’organigrama i el consell asses-
sor i científic de l’Observatori per a Difondre la Cultu-
ra i la Llengua Amazigues (tram. 314-08709/07).
Resposta del Govern. p. 88

1.27. Preguntes al director general i al
Consell d’Administració de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televi-
sió

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre com valora la presèn-
cia de programes literaris en les emissores de Ca-
talunya Ràdio (tram. 312-00187/07). Substanciació. p. 88

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre com valora l’evolució
dels informatius i dels programes especials infor-
matius de Televisió de Catalunya, especialment els
referents al debat de l’Estatut i al món rural (tram.
312-00188/07). Substanciació. p. 88

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre quins són els motius
que han impulsat els canvis del programa musical
«Sona9» (tram. 312-00189/07). Substanciació. p. 89

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre

oralment en comissió sobre els continguts de l’acord
«Per una carta de principis» (tram. 312-00190/07).
Substanciació. p. 89

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre les darreres decisions
respecte a l’organigrama directiu (tram. 312-
00191/07). Substanciació. p. 89

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre els objectius pressu-
postaris per al 2006 (tram. 312-00192/07). Substan-
ciació. p. 89

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre les perspectives davant
el desplegament de la televisió digital terrestre
(tram. 312-00193/07). Substanciació. p. 89

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre la situació dels conve-
nis laborals a les empreses de la CCRTV (tram.
312-00194/07). Substanciació. p. 89

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre l’opinió expressada pel
president de la Generalitat en la sessió parlamen-
tària de control al Govern del 30 de juny de 2005
respecte a la pluralitat dels mitjans de comunicació
(tram. 312-00195/07). Substanciació. p. 90

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a res-
pondre oralment en comissió sobre els criteris que
es segueixen a TVC i a les emissores de Catalu-
nya Ràdio per a col·laborar en actes organitzats
per organitzacions polítiques (tram. 312-00196/07).
Substanciació. p. 90

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre els criteris que aplica
per a informar, o no, sobre el baròmetre d’opinió
política de Catalunya (tram. 312-00197/07). Subs-
tanciació. p. 90

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre els canvis en la direcció
de Catalunya Ràdio (tram. 312-00198/07). Subs-
tanciació. p. 90

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre quins criteris aplica la
CCRTV per a promocionar els valors en els pro-
grames de producció pròpia de TV3 (tram. 312-
00199/07). Substanciació. p. 90

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre com preveu afrontar,
des de TVC, la posada en marxa de nous canals de
televisió en obert (tram. 312-00200/07). Substanci-
ació. p. 90

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre quins criteris segueix la
CCRTV per a l’ús de la llengua catalana a TV3 (tram.
312-00201/07). Substanciació. p. 91
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Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre l’evolució i els nous
plantejaments dels informatius de TV3 i C33 (tram.
312-00202/07). Substanciació. p. 91

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.25. Preguntes al Govern
3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la pràctica de la mendicitat
en els transports públics, la lluita contra les xarxes
organitzades que controlen aquesta pràctica i la
utilització de menors com a reclam (tram. 314-
09267/07). Formulació. p. 91

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’oferiment fet a l’Administració
de l’Estat d’assumir les actuacions mediambientals
que calguin per tal de fer possible la construcció de
nous accessos al port de Barcelona (tram. 314-
09268/07). Formulació. p. 92

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de construcció
de la planta dessaladora del Prat del Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 314-09269/07). Formulació. p. 92

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de construcció de la
línia 9 del metro de Barcelona (tram. 314-09270/07).
Formulació. p. 93

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució de la despesa
mitjana per alumne i per nivell educatiu a preus
constants del 1990 al 2005 (tram. 314-09271/07).
Formulació. p. 93

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa mitjana per
alumne i per nivell educatiu amb relació al PIB per
habitant del 1990 al 2005 (tram. 314-09272/07).
Formulació. p. 93

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa mitjana per
alumne i per nivell educatiu del 1990 al 2005 (tram.
314-09273/07). Formulació. p. 94

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa mitjana i el per-
centatge de despesa corrent amb destinació a l’en-
senyament concertat, i l’índex de variació de la
despesa pública destinada a concerts i subvenci-
ons del 1990 al 2005 (tram. 314-09274/07). Formu-
lació. p. 94

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té dades relatives a la
despesa dels centres educatius del 1990 al 2005
(tram. 314-09275/07). Formulació. p. 95

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la distribució total de la des-
pesa pública educativa per tipus d’activitats del
1990 al 2005 (tram. 314-09276/07). Formulació. p. 95

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa pública en edu-
cació a Catalunya de l’any 1990 al 2005 per tipus
d’administració (tram. 314-09277/07). Formulació. p. 96

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el PIB de Catalunya, de
cadascuna de les seves comarques i per habitant
del 1990 al 2005 (tram. 314-09278/07). Formulació. p. 96

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la inversió feta per la Gene-
ralitat en educació per comarca, del 1990 al 2005
(tram. 314-09279/07). Formulació. p. 97

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’escolarització mitjana de
zero a tres anys, de quinze a setze anys, de disset
a divuit anys i de divuit a vint-i-cinc anys, del total
de Catalunya i per comarca, del 1990 al 2005 (tram.
314-09280/07). Formulació. p. 97

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la població en edat esco-
laritzable per comarca, per nivell educatiu i per tipus
de finançament de centre, del 1990 al 2005 (tram.
314-09281/07). Formulació. p. 98

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té dades relatives a les
expectatives dels pares quant al nivell màxim d’es-
tudis per a llurs fills del 1990 al 2005 (tram. 314-
09282/07). Formulació. p. 98

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la mitjana d’anys de perma-
nència dels infants de sis anys dins del sistema
educatiu, per comarca, del 1990 al 2005 (tram. 314-
09283/07). Formulació. p. 99

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la distribució de l’alumnat
estranger en els centres educatius i per comarca,
del 1990 al 2005 (tram. 314-09284/07). Formulació. p. 99

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el percentatge de població
adulta de vint-i-cinc a seixanta-quatre anys que ha
acabat els diversos nivells d’ensenyament del 1990
al 2005 (tram. 314-09285/07). Formulació. p. 100

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre mitjà d’alumnes
per grup educatiu en els ensenyaments no univer-
sitaris, per comarca i per titularitat de centre, del
1990 al 2005 (tram. 314-09286/07). Formulació. p. 100

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució del nombre
d’alumnes de nou ingrés a les universitats catala-
nes, per gènere, per branques universitàries i per
durada de carreres, del 1990 al 2005 (tram. 314-
09287/07). Formulació. p. 101

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre mitjà d’alumnes
per professor en ensenyaments no universitaris, del
1990 al 2005 (tram. 314-09288/07). Formulació. p. 101

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la taxa neta d’escolarització
de zero a tres anys i de quatre a sis anys pel total
de Catalunya i per comarca, del 1990 al 2005 (tram.
314-09289/07). Formulació. p. 102

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució de l’alumnat amb
necessitats educatives especials del 1990 al 2005
(tram. 314-09298/07). Formulació. p. 102

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució dels centres edu-
catius de règim general del 1990 al 2005 (tram.
314-09301/07). Formulació. p. 103

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins estudis té tocant a la
relació d’alumnes i professors i els graus de col·la-
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boració en els òrgans dels centres (tram. 314-
09302/07). Formulació. p. 103

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els directors de centres
escolars nomenats per l’Administració i els nome-
nats per la comunitat educativa, del 1990 al 2005
(tram. 314-09303/07). Formulació. p. 104

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines dades té el Depar-
tament d’Educació relatives als perfils dels directors
de centres escolars de l’any 1990 al 2005 (tram.
314-09304/07). Formulació. p. 104

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines dades té el Departament
d’Educació relatives als criteris que empren els co-
ordinadors de cicle i els directors de centres escolars
per a l’assignació d’alumnes als grups d’educació
primària i secundària (tram. 314-09305/07). Formu-
lació. p. 105

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’hores de do-
cència directa reglamentada en educació primària
i secundària de l’any 1990 al 2005 (tram. 314-
09306/07). Formulació. p. 105

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els estudis duts a terme pel
Departament d’Educació relatius als processos de
treball i els estils docents del professorat i els tre-
balls escolars dels alumnes fora de l’horari escolar
(tram. 314-09307/07). Formulació. p. 106

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el Departament d’Educa-
ció té dades dels centres escolars i els municipis que
fan activitats extraescolars (tram. 314-09308/07).
Formulació. p. 106

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines dades té el Depar-
tament d’Educació relatives a la participació de les
famílies en els centres escolars de l’any 1990 al
2005 (tram. 314-09309/07). Formulació. p. 107

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació en les elec-
cions als consells escolars de l’any 1990 al 2005
(tram. 314-09310/07). Formulació. p. 107

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins són els recursos tec-
nològics que hi ha a l’abast dels centres educatius
(tram. 314-09311/07). Formulació. p. 108

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el coneixement i l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació que
tenen els professors (tram. 314-09312/07). Formu-
lació. p. 108

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina mena de connexió a inter-
net tenen els centres docents (tram. 314-09313/07).
Formulació. p. 109

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la dotació d’ordinadors als
centres docents (tram. 314-09314/07). Formulació. p. 109

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ús d’ordinadors en les ma-
tèries de primària i secundària als centres educatius
(tram. 314-09315/07). Formulació. p. 110

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins centres docents dis-
posen de xarxa local i quins de pàgina web pròpia
(tram. 314-09316/07). Formulació. p. 110

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina és la participació i
l’evolució del professorat en les activitats de forma-
ció continuada (tram. 314-09317/07). Formulació. p. 111

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a assignar
les tutories en els centres escolars (tram. 314-
09318/07). Formulació. p. 111

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la població que hi ha ocupada en
tasques de professorat i l’evolució d’aquesta ocupa-
ció des de l’any 1990 al 2005 (tram. 314-09319/07).
Formulació. p. 112

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el sistema retributiu del pro-
fessorat des de l’any 1990 fins ara (tram. 314-
09320/07). Formulació. p. 112

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les dades estadístiques relatives
a baixes laborals en l’àmbit docent des del curs
1989-1990 fins al curs actual (tram. 314-09321/07).
Formulació. p. 113

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els resultats educatius dels
escolars aquests darrers deu anys (tram. 314-
09322/07). Formulació. p. 113

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució de la població
activa, activa ocupada i activa desocupada que han
fet cursos de formació ocupacional o continuada de
l’any 1990 al 2005 (tram. 314-09323/07). Formu-
lació. p. 114

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina és la taxa bruta de po-
blació que ha superat les proves d’accés a la uni-
versitat de l’any 1990 al 2005 (tram. 314-09324/07).
Formulació. p. 114

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina ha estat la taxa d’a-
bandonament del sistema educatiu en la franja de
catorze a setze anys, de l’any 1990 al 2005 (tram.
314-09325/07). Formulació. p. 115

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina ha estat la taxa d’ac-
tivitat i desocupació de l’any 1990 al 2005 (tram.
314-09326/07). Formulació. p. 115

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina ha estat la taxa de
graduació escolar des de l’any 1990 fins ara (tram.
314-09327/07). Formulació. p. 116

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin ha estat el percentat-
ge d’idoneïtat en la matriculació d’alumnes en cur-
sos teòrics corresponents a la seva edat des de l’any
1990 fins ara (tram. 314-09328/07). Formulació. p. 116

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Roton-
da a la C-66, pk. 58+120» relatiu al municipi de Be-
salú (Garrotxa), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09329/07). Formulació. p. 117
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Variant
de la carretera C-66. Pk. 54+940 de la C-66 al pk.
61+620 de la N-260» relatiu al municipi de Besalú
(Garrotxa), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09330/07). Formulació. p. 117

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Actuaci-
ons del pla de camins FEOGA, 2002. Variant d’Oix
del Camí d’Oix a Beget» relatiu al municipi de Mon-
tagut i Oix (Garrotxa), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09331/07). Formulació. p. 117

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Prolon-
gació del carrer de J.M. Folch i Torres entre el camí
de la Creu i l’Avda. Sant Jordi d’Olot per a accés a
l’estació d’autobusos» relatiu al municipi d’Olot
(Garrotxa), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09332/07). Formulació. p. 118

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Pont
sobre el Fluvià, GI-524, pk. 0+300» relatiu al muni-
cipi d’Olot (Garrotxa), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09333/07). Formulació. p. 118

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Execu-
ció de les obres de reforma de l’estació d’autobu-
sos» relatiu al municipi d’Olot (Garrotxa), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09334/07).
Formulació. p. 118

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Execu-
ció de les obres de millora general. Variant de les
Planes d’Hostoles. Carretera C-63 del pk. 53+373 al
pk. 56+915» relatiu al municipi de les Planes d’Hos-
toles (Garrotxa), inclòs en l’Annex d’inversions re-
als dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09335/07). Formulació. p. 119

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
Olot-Túnel de Capsacosta» relatiu a la comarca de
la Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09336/07). Formulació. p. 119

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
GI-524. Tram: Olot-Santa Pau, pk 1+815 al 9+760»
relatiu a la comarca de la Garrotxa, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09337/07).
Formulació. p. 119

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Variant
Besalú. Pk. 54+590 de la C-66 al pk. 61+620 de la
N-260» relatiu a la comarca de la Garrotxa, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de
la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09338/07).
Formulació. p. 120

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament d’accessos a la carretera C-26, pk.
223+900 al pk. 224+500» relatiu a la comarca de la
Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels

pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09339/07). Formulació. p. 120

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Vari-
ants C-63 (C-152) Sant Esteve d’en Bas» relatiu a
la comarca de la Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la Generalitat per
a l’any 2005 (tram. 314-09340/07). Formulació. p. 120

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el sistema de neteja emprat
per l’Hospital de Santa Caterina, a Salt (Gironès)
(tram. 314-09341/07). Formulació. p. 121

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
a solucionar el problema de plagues d’escarabats
i de rates a l’Hospital de Santa Caterina, a Salt
(Gironès) (tram. 314-09342/07). Formulació. p. 121

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst fer un estudi per
a esbrinar la causa de l’aparició de rates i d’esca-
rabats a l’Hospital de Santa Caterina, a Salt (Giro-
nès) (tram. 314-09343/07). Formulació. p. 121

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música en català a les emissores ra-
diofòniques de Catalunya (tram. 314-09344/07).
Formulació. p. 122

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música en català a les televisions de
Catalunya (tram. 314-09345/07). Formulació. p. 122

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures preses per a
potenciar la música en català (tram. 314-09346/07).
Formulació. p. 122

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures preses per a
potenciar la difusió dels artistes novells de la músi-
ca en català (tram. 314-09347/07). Formulació. p. 122

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el pressupost destinat a la
difusió dels autors musicals en català (tram. 314-
09348/07). Formulació. p. 123

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música de compositors catalans a les
televisions de Catalunya (tram. 314-09349/07).
Formulació. p. 123

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música d’autors catalans a les televi-
sions de Catalunya (tram. 314-09350/07). Formula-
ció. p. 123

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música d’autors catalans novells a les
televisions de Catalunya (tram. 314-09351/07).
Formulació. p. 123

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música de cambra d’autors catalans a
les televisions de Catalunya (tram. 314-09352/07).
Formulació. p. 124
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música clàssica d’autors catalans a les
televisions de Catalunya (tram. 314-09353/07).
Formulació. p. 124

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música de jazz d’autors catalans a les
televisions de Catalunya (tram. 314-09354/07).
Formulació. p. 124

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música moderna d’autors catalans a
les televisions de Catalunya (tram. 314-09355/07).
Formulació. p. 124

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música contemporània d’autors cata-
lans a les televisions de Catalunya (tram. 314-
09356/07). Formulació. p. 125

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música simfònica d’autors catalans a
les televisions de Catalunya (tram. 314-09357/07).
Formulació. p. 125

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música tradicional catalana a les tele-
visions de Catalunya (tram. 314-09358/07). Formu-
lació. p. 125

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música popular catalana a les televisi-
ons de Catalunya (tram. 314-09359/07). Formulació. p. 125

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música d’autors i intèrprets catalans a
les televisions de Catalunya (tram. 314-09360/07).
Formulació. p. 126

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música interpretada per orquestres
amb directors catalans a les televisions de Catalu-
nya (tram. 314-09361/07). Formulació. p. 126

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió dels intèrprets de la música en català (tram.
314-09362/07). Formulació. p. 126

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música d’autors catalans (tram. 314-
09363/07). Formulació. p. 126

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música contemporània d’autors cata-
lans (tram. 314-09364/07). Formulació. p. 127

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música moderna d’autors catalans
(tram. 314-09365/07). Formulació. p. 127

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música de jazz d’autors catalans (tram.
314-09366/07). Formulació. p. 127

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música simfònica d’autors catalans
(tram. 314-09367/07). Formulació. p. 127

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música de cambra d’autors catalans
(tram. 314-09368/07). Formulació. p. 128

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió de la música tradicional catalana (tram. 314-
09369/07). Formulació. p. 128

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a afavorir la
difusió dels intèrprets de la música en català (tram.
314-09370/07). Formulació. p. 128

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el pressupost destinat a
donar suport a les orquestres catalanes (tram. 314-
09371/07). Formulació. p. 128

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la col·laboració de l’Institut
Ramon Llull amb l’Institut Cervantes per a l’organit-
zació i el programa del cicle «Catalunya hoy» (tram.
314-09372/07). Formulació. p. 129

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures preses pel
Departament de la Presidència per a la revisió gra-
matical de la redacció de les disposicions legislati-
ves publicades pel DOGC o per altres mitjans del
Departament (tram. 314-09373/07). Formulació. p. 129

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la raó de l’error comès en
quatre resolucions del Departament de Cultura
d’imputació de crèdit a partides equivocades (tram.
314-09374/07). Formulació. p. 130

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació i la respon-
sabilitat de l’Institut Ramon Llull en l’elaboració de
l’informe de l’Instituto Cervantes relatiu a la llengua
catalana al món (tram. 314-09375/07). Formulació. p. 130

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació i la respon-
sabilitat de l’Institut Ramon Llull en la publicació de
l’estudi de l’Instituto Cervantes relatiu a la projecció
de la llengua catalana al món (tram. 314-09376/07).
Formulació. p. 130

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les actuacions fetes per a
participar en l’elaboració del portal del coneixement
del programa de la Unesco «Iniciativa B@bel» pel
que fa a la inclusió de la llengua i la cultura catala-
nes (tram. 314-09377/07). Formulació. p. 131

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons de l’endarreriment
en l’acabament de les obres d’ampliació de la resi-
dència assistida del carrer Siracusa, al barri de Grà-
cia de Barcelona (tram. 314-09378/07). Formulació. p. 131

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin coneixement té el De-
partament d’Interior de les activitats de la Red Ra-
dioemergencias al Penedès, el Bages i el Berguedà
(tram. 314-09379/07). Formulació. p. 131

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin coneixement té el De-
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partament d’Interior de les activitats de la Red
Radioemergencias en l’àmbit de la protecció civil a
Catalunya (tram. 314-09380/07). Formulació. p. 132

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu retornar la cele-
bració de la diada de Sant Jordi al Palau de la Ge-
neralitat per a l’any 2006 (tram. 314-09381/07).
Formulació. p. 132

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin programa preveu per
a la celebració dels actes institucionals de la diada
de Sant Jordi del 2006 (tram. 314-09382/07). For-
mulació. p. 132

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les institucions de la socie-
tat civil catalana que participaran de forma destaca-
da en la celebració dels actes institucionals de la
diada de Sant Jordi del 2006 (tram. 314-09383/07).
Formulació. p. 132

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les abelles autòctones ca-
talanes (tram. 314-09384/07). Formulació. p. 133

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tancament del centre de
dia El Caliu, del carrer Banys Vells, a Barcelona
(tram. 314-09385/07). Formulació. p. 133

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons de la renúncia a
llur plaça dels professionals de ginecologia del
CAP de Tàrrega (Urgell) (tram. 314-09386/07). For-
mulació. p. 133

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons de la renúncia a
llur plaça dels professionals de ginecologia del CAP
de Balaguer (Noguera) (tram. 314-09387/07). For-
mulació. p. 134

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola, a les comarques meri-
dionals, presentats al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca durant el 2005 (tram. 314-
09388/07). Formulació. p. 134

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un polígon
industrial a Alcanó, Soses i Torres de Segre (Se-
grià) (tram. 314-09389/07). Formulació. p. 134

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan preveu que es torni a
posar en funcionament el servei de psicologia al
CAP de Balaguer (Noguera) (tram. 314-09390/07).
Formulació. p. 134

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu avalar el segon tram
del canal Segarra-Garrigues (tram. 314-09391/07).
Formulació. p. 135

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu avalar el tercer tram del
canal Segarra-Garrigues (tram. 314-09392/07). For-
mulació. p. 135

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els acords amb l’Ajunta-
ment d’Artesa de Lleida (Segrià) per a fer obres al
CEIP Els Til·lers (tram. 314-09393/07). Formulació. p. 135

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola, a les Terres de l’Ebre,
presentats al Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca el 2005 (tram. 314-09394/07). Formu-
lació. p. 135

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de millorament
d’explotacions agràries a les comarques occidentals
presentats l’any 2005 (tram. 314-09395/07). Formu-
lació. p. 136

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de millorament
d’explotacions agràries a les comarques meridionals
presentats l’any 2005 (tram. 314-09396/07). Formu-
lació. p. 136

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients de millora-
ment d’explotacions agràries a les comarques cen-
trals presentats l’any 2005 (tram. 314-09397/07).
Formulació. p. 136

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de millorament
d’explotacions agràries a les comarques nord-orien-
tals presentats l’any 2005 (tram. 314-09398/07).
Formulació. p. 136

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si pensa compensar els produc-
tors d’olives que no arribin al mínim establert per la
darrera reforma de l’Organització Comuna de Mercat
(OCM) del sector de l’oli (tram. 314-09399/07). For-
mulació. p. 137

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’incorporació de
joves al món agrícola a les comarques centrals pre-
sentats al Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca el 2005 (tram. 314-09400/07). Formulació. p. 137

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de reestructu-
ració agrària previstes (tram. 314-09401/07). For-
mulació. p. 137

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les peticions de les entitats
ecologistes per a incloure 18000 ha en la Xarxa Na-
tura 2000 de la zona agrària de la plana de Lleida
(Segrià) (tram. 314-09402/07). Formulació. p. 137

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals el
Pla territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran no inclou la
construcció d’un túnel a la Bonaigua (tram. 314-
09403/07). Formulació. p. 138

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals no
es prioritza la carretera N-230 en el Pla territorial de
l’Alt Pirineu i l’Aran (tram. 314-09404/07). Formu-
lació. p. 138

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina previsió té en habitat-
ge públic, en el marc del Pla territorial de l’Alt Piri-
neu i l’Aran (tram. 314-09405/07). Formulació. p. 138

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina previsió té en habitat-
ge públic a l’Alta Ribagorça, en el marc del Pla ter-
ritorial de l’Alt Pirineu i l’Aran (tram. 314-09406/07).
Formulació. p. 138
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina previsió té en habitat-
ge al Pallars Sobirà, en el marc del Pla territorial de
l’Alt Pirineu i l’Aran (tram. 314-09407/07). Formula-
ció. p. 139

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines quantitats pensa
destinar a inversions al Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici i quin calendari de
realització pensa seguir (tram. 314-09408/07). For-
mulació. p. 139

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre com promociona el futur rec
Segarra-Garrigues entre els regants beneficiaris
(tram. 314-09409/07). Formulació. p. 139

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si s’han produït substituci-
ons en el consell d’administració de l’empresa
Regsesa arran de les eleccions a la comunitat de
regants (tram. 314-09410/07). Formulació. p. 139

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si creu que caldrà derivar
una part més important dels costos de construcció
del canal Segarra-Garrigues a les administracions
públiques (tram. 314-09411/07). Formulació. p. 140

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa pressupostada
per a enguany per a prevenir l’entrada i la propaga-
ció de la malaltia de la llengua blava en la cabana
bovina (tram. 314-09412/07). Formulació. p. 140

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa pressupostada
per a enguany per a prevenir l’entrada i la propaga-
ció de la malaltia de la llengua blava en la cabana
ovina (tram. 314-09413/07). Formulació. p. 140

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les necessitats d’atenció social
de què preveu fer-se càrrec a la comarca de l’Urgell
durant aquesta legislatura (tram. 314-09414/07).
Formulació. p. 140

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les necessitats d’atenció
social de què preveu fer-se càrrec a la comarca del
Pla de l’Urgell durant aquesta legislatura (tram. 314-
09415/07). Formulació. p. 141

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les necessitats d’atenció
social de què preveu fer-se càrrec a la comarca del
Solsonès durant aquesta legislatura (tram. 314-
09416/07). Formulació. p. 141

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les necessitats d’atenció
social de què preveu fer-se càrrec a la comarca de
l’Alta Ribagorça durant aquesta legislatura (tram.
314-09417/07). Formulació. p. 141

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures adoptades per
evitar l’entrada de la tuberculosi en la cabana por-
cina (tram. 314-09418/07). Formulació. p. 141

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures adoptades
l’agost del 2005 per evitar l’entrada de la pesta por-
cina clàssica (tram. 314-09419/07). Formulació. p. 142

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha entrat ramaderia de

porcí procedent de Romania (tram. 314-09420/07).
Formulació. p. 142

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha adoptat mesures es-
pecials de control per als viatges a les zones d’Àfri-
ca afectades per la pesta porcina clàssica (tram.
314-09421/07). Formulació. p. 142

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha demanat l’aplicació de
la mesura de salvaguarda en el comerç entre la
Xina i la Unió Europea, pel que fa referència a l’en-
trada tant abundant de fruita dolça (tram. 314-
09422/07). Formulació. p. 142

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Passa-
rel·la adossada 1a alienació Dic de Ponent» relatiu
al municipi d’Arenys de Mar (Maresme), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09423/07).
Formulació. p. 143

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació semi-integral d’obra civil, senyalització verti-
cal i barreres de seguretat» relatiu al municipi
d’Argentona (Maresme), inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la Generalitat per
a l’any 2005 (tram. 314-09424/07). Formulació. p. 143

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Roton-
da B-502, pk. 1+350» relatiu al municipi de Cabre-
ra de Mar (Maresme), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09425/07). Formulació. p. 143

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament a Dosrius B-510» relatiu al municipi de
Dosrius (Maresme), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09426/07). Formulació. p. 144

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Proj.
Mod. del Passeig Marítim del Masnou, 1a fase, 3a
etapa» relatiu al municipi del Masnou (Maresme),
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09427/07). Formulació. p. 144

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Execu-
ció de les obres del pas inferior de vianants a l’es-
tació de Renfe del Masnou» relatiu al municipi del
Masnou (Maresme), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09428/07). Formulació. p. 144

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Passeig
Marítim del Port de Mataró» relatiu al municipi de
Mataró (Maresme), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09429/07). Formulació. p. 145

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Apan-
tallament acústic a la C-31, pk. 215,7 al 216,5» re-
latiu al municipi de Montgat (Maresme), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09430/07).
Formulació. p. 145
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Accés
a la N-II» relatiu al municipi de Teià (Maresme), in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09431/07). Formulació. p. 145

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Acon-
dicionament Passeig Marítim» relatiu al municipi de
Vilassar de Mar (Maresme), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005 (tram. 314-09432/07). Formulació. p. 146

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
i obres complementàries B-502 del pk. 0,0 al 6,37
i a la C-1415C entre els pk. 2,900 i 4,100. Tram Vi-
lassar de Mar i Argentona» relatiu a la comarca del
Maresme, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09433/07). Formulació. p. 146

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforçament
del ferm i obres complementàries. Carretera C-61 del
pk. 2,370 al pk. 5,150» relatiu a la comarca del Ma-
resme, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram.
314-09434/07). Formulació. p. 146

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Execució de
les obres del pas inferior de vianants a l’estació de
Renfe d’Arenys de Mar» relatiu a la comarca del
Maresme, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09435/07). Formulació. p. 147

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
dels accessos al Port de Vallcarca C-31» relatiu al
municipi de Sitges (Garraf), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005 (tram. 314-09436/07). Formulació. p. 147

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Dragat
de la Bocana» relatiu al municipi de Vilanova i la
Geltrú (Garraf), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09437/07). Formulació. p. 147

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Urba-
nització vial Moll de Baix a Mar» relatiu al municipi
de Vilanova i la Geltrú (Garraf), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09438/07). Formu-
lació. p. 148

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Urba-
nització dic de recer» relatiu al municipi de Vilanova
i la Geltrú (Garraf), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09439/07). Formulació. p. 148

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
C-15B Sant Pere de Ribes - Canyelles» relatiu a la
comarca del Garraf, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09440/07). Formulació. p. 148

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora

i integració ambiental de la carretera C-31 al Gar-
raf» relatiu a la comarca del Garraf, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09441/07).
Formulació. p. 149

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Inver-
sions en l’Estació de muntanya La Molina: inversi-
ons en material de transport» relatiu a la comarca
de la Cerdanya, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09442/07). Formulació. p. 149

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Ade-
quació de l’aeròdrom de la Cerdanya al Trànsit»
relatiu al municipi d’Alp (Cerdanya), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09443/07).
Formulació. p. 149

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Inversions
de Túnel del Cadí: inversions en túnels i accessos»
relatiu a la comarca de la Cerdanya, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Gene-
ralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09444/07). Formu-
lació. p. 150

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
de la travessera de Bescanó. N-141, pk 109,375 al
110,450» relatiu al municipi de Bescanó (Gironès),
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09445/07). Formulació. p. 150

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Refor-
çament de la travessera. C-250» relatiu al munici-
pi de Cassà de la Selva (Gironès), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09446/07). Formu-
lació. p. 150

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació d’instal·lacions semafòriques carreteres de la
STC de Girona» relatiu al municipi de Girona, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de
la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09447/07).
Formulació. p. 151

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació d’instal·lacions d’enllumenat de les carreteres
de Girona» relatiu al municipi de Girona, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09448/07).
Formulació. p. 151

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Conservació
semi-integral d’obra civil, senyalització vertical i bar-
reres de seguretat al Parc de Girona» relatiu al mu-
nicipi de Girona, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09449/07). Formulació. p. 151

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Variant
de Llagostera C-250, pk.18,1 al 22,7» relatiu al mu-
nicipi de Llagostera (Gironès), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09450/07). Formu-
lació. p. 152
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Llagos-
tera antic tram C-253A pk. 22-24,9» relatiu al mu-
nicipi de Llagostera (Gironès), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09451/07). Formu-
lació. p. 152

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Supres-
sió pas nivell Renfe a Sant Jordi Desvalls. Carretera
GI-633 de Medinyà a Colomers» relatiu a la comar-
ca del Gironès, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09452/07). Formulació. p. 152

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforça-
ment de la C-64, pk. 12+720 al pk. 17+218. Tram:
Llagostera-Cassà de la Selva» relatiu a la comarca
del Gironès, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09453/07). Formulació. p. 153

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament de la carretera GI-533 de Girona a Santa
Coloma de Farners, pk. 1+430 al pk. 16+200» rela-
tiu a la comarca del Gironès, inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005 (tram. 314-09454/07). Formulació. p. 153

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin coneixement té el De-
partament de Justícia del presumpte incompliment
de la normativa de manipulació d’aliments en l’en-
vasament del producte «Núvol de tendresa» (tram.
314-09455/07). Formulació. p. 153

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu demanar al Minis-
teri de Foment el millorament de l’enllumenat de
l’estació de tren de Bordils-Juià (Gironès) (tram.
314-09456/07). Formulació. p. 154

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a reforçar
la vigilància als polígons industrials del Baix Empor-
dà previstes pel Departament d’Interior (tram. 314-
09457/07). Formulació. p. 154

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures preses per aug-
mentar les mesures de seguretat en el sector de la
construcció a les comarques nord-orientals (tram.
314-09458/07). Formulació. p. 154

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes d’atenció i
millorament de les persones amb dependència que
ha posat en marxa a les comarques nord-orientals
(tram. 314-09459/07). Formulació. p. 154

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de prevenció
per a l’aparició de la legionel·la que ha posat en
marxa en els edificis públics de les comarques
nord-orientals (tram. 314-09460/07). Formulació. p. 155

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si considera suficients els
serveis socials de Ripollet (Vallès Occidental) (tram.
314-09461/07). Formulació. p. 155

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures preses per acon-
seguir l’abaratiment del gasoil professional usat pels

agricultors i els pescadors de les comarques nord-
orientals (tram. 314-09462/07). Formulació. p. 155

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha previst l’ampliació i el
millorament de les aules del CEIP de Taialà, de Gi-
rona (tram. 314-09463/07). Formulació. p. 155

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan preveu construir l’edi-
fici del CEIP Mas Quintana, de Girona (tram. 314-
09464/07). Formulació. p. 156

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data prevista d’inici de les
obres de construcció del centre d’educació infantil
i primària, als terrenys de l’antic càmping Balma-
nya, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) (tram.
314-09465/07). Formulació. p. 156

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu la construcció
d’un nou centre d’atenció primària o l’ampliació de
l’existent, a Platja d’Aro (Baix Empordà) (tram. 314-
09466/07). Formulació. p. 156

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu la construcció
d’un nou centre d’atenció primària a Lloret de Mar
(Selva) (tram. 314-09467/07). Formulació. p. 156

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els professors de primària
i de secundària afectats per errors en les destina-
cions de l’estiu del 2005 (tram. 314-09468/07).
Formulació. p. 157

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu demanar al Minis-
teri de Foment el millorament de l’enllumenat de
l’estació de tren de Celrà (Gironès) (tram. 314-
09469/07). Formulació. p. 157

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si considera suficient el
nombre de trens que s’aturen a l’estació de Bordils-
Juià (Gironès) (tram. 314-09470/07). Formulació. p. 157

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions previstes da-
vant el Ministeri de Medi Ambient per a prevenir els
accidents mortals en els camins de ronda de la se-
va competència (tram. 314-09471/07). Formulació. p. 157

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
evitar el possible tràfic de drogues i els desperfec-
tes en el mobiliari urbà a la plaça Joan XXIII de Pa-
lafrugell (Baix Empordà) (tram. 314-09472/07). For-
mulació. p. 158

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de reforestació
previstes a la zona afectada per un incendi forestal
adjacent a la carretera C-31, a Calonge (Baix Em-
pordà) (tram. 314-09473/07). Formulació. p. 158

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data de finiment previs-
ta per al desdoblament de la carretera C-66 entre Gi-
rona i Palamós (Baix Empordà) (tram. 314-09474/07).
Formulació. p. 158

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el seu posicionament da-
vant el pagament d’una línia 902 per part dels usu-
aris que demanen hora al metge en els centres de
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salut gestionats pels Serveis Integrals de Salut del
Baix Empordà (tram. 314-09475/07). Formulació. p. 158

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera suficient l’atenció
d’oftalmologia al servei d’urgències de l’Hospital de
Palamós (Baix Empordà) (tram. 314-09476/07). For-
mulació. p. 159

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el termini establert per a
donar d’alta a la Seguretat Social els becaris d’uni-
versitat des del primer any de beca (tram. 314-
09477/07). Formulació. p. 159

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures preses per
evitar el contagi i la propagació de la denominada
«grip del pollastre» (tram. 314-09478/07). Formu-
lació. p. 159

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts que ofereix per a
l’adquisició del primer habitatge de nova construc-
ció (tram. 314-09479/07). Formulació. p. 159

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aportació econòmica per a
la rehabilitació i la posada en funcionament de l’an-
tiga casa de Pau Casals com a centre de la Univer-
sitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent (Catalu-
nya Nord) (tram. 314-09480/07). Formulació. p. 160

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha previst la potenciació
de l’aranès a les universitats públiques (tram. 314-
09481/07). Formulació. p. 160

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures previstes per evitar
baralles i aldarulls a la zona firal de Girona en les fi-
res de Sant Narcís vinents (tram. 314-09482/07).
Formulació. p. 160

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha previst la construcció d’una
biblioteca a Flaçà (Gironès) (tram. 314-09483/07).
Formulació. p. 160

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el millorament de la segu-
retat en l’enllaç de la carretera N-II amb la C-66
(tram. 314-09484/07). Formulació. p. 161

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina és la cooperació amb
Burkina Faso pel que fa a l’ajuda alimentària (tram.
314-09485/07). Formulació. p. 161

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
a protegir els béns de l’església de Porqueres (Pla
de l’Estany) (tram. 314-09486/07). Formulació. p. 161

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
reduir la perillositat i els accidents en l’accés a
Quart (Gironès) i al santuari dels Àngels de la car-
retera N-II (tram. 314-09487/07). Formulació. p. 161

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de seguretat
del monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà)
(tram. 314-09488/07). Formulació. p. 162

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data prevista per a co-

mençar l’abastament d’aigua reciclada als camps
de golf de les comarques nord-orientals (tram. 314-
09489/07). Formulació. p. 162

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proposta de denominar
Septimanie la regió del Llenguadoc-Rosselló, feta
pel govern d’aquesta regió (tram. 314-09490/07).
Formulació. p. 162

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si considera suficient el
personal mèdic destinat a la zona sanitària de Flaçà
i Sant Joan de Mollet, al Gironès, i la Pera, al Baix
Empordà (tram. 314-09491/07). Formulació. p. 162

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha previst el transvasa-
ment de dades relatives a expedients mèdics entre
les xarxes informàtiques de l’Institut Català de la
Salut i el Consorci Assistencial del Baix Empordà
(CABE) (tram. 314-09492/07). Formulació. p. 163

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts aportats a la Fun-
dació d’Estudis Superiors d’Olot (la Garrotxa) per a
la potenciació i la creació de nous estudis universi-
taris (tram. 314-09493/07). Formulació. p. 163

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les ampliacions de personal
dutes a terme a l’Hospital de Palamós (Baix Empor-
dà) per atendre el creixement de la població a la
comarca (tram. 314-09494/07). Formulació. p. 163

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha previst ampliar els
supòsits i la quantia econòmica dels ajuts per a les
persones amb infants per a l’any 2006 (tram. 314-
09495/07). Formulació. p. 163

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre qui va acompanyar el se-
cretari de Serveis Penitenciaris en el viatge a
Sehnede (Baixa Saxònia, Alemanya) (tram. 314-
09496/07). Formulació. p. 164

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la partida pressupostària a
la qual s’ha imputat el viatge del secretari de Ser-
veis Penitenciaris a Sehnede (Baixa Saxònia, Ale-
manya) (tram. 314-09497/07). Formulació. p. 164

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost del viatge del secre-
tari de Serveis Penitenciaris a Sehnede (Baixa
Saxònia, Alemanya) (tram. 314-09498/07). Formu-
lació. p. 164

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst millorar el ferm
de la carretera C-63, entre Amer i Anglès (Selva)
(tram. 314-09499/07). Formulació. p. 164

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quants edificis escolars te-
nen aluminosi a les comarques nord-orientals (tram.
314-09500/07). Formulació. p. 165

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures que preveu
adoptar per a garantir la seguretat del recinte del
Club Mediterranée, a l’Alt Empordà, fins a l’ender-
rocament definitiu (tram. 314-09501/07). Formula-
ció. p. 165

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst demanar al
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Govern de l’Estat i a AENA la presència de bom-
bers a l’aeroport de Girona les vint-i-quatre hores
(tram. 314-09502/07). Formulació. p. 165

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quantes places té previst
crear en els centres de salut mental de les comar-
ques nord-orientals (tram. 314-09503/07). Formula-
ció. p. 165

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’agents dels
Mossos d’Esquadra destinats a les festes del Tura
d’Olot (Garrotxa) (tram. 314-09504/07). Formulació. p. 166

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els efectius dels Mossos
d’Esquadra que ha destinat a la festa major de
Vidreres (Selva) d’enguany (tram. 314-09505/07).
Formulació. p. 166

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
evitar l’augment del tràfic de drogues als barris de
Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, de Girona (tram.
314-09506/07). Formulació. p. 166

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts que reben del
Govern les víctimes de la violència de gènere a les
comarques nord-orientals (tram. 314-09507/07).
Formulació. p. 166

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les millores previstes en
l’accessibilitat als transports públics del Gironès de
les persones amb disminucions físiques (tram. 314-
09508/07). Formulació. p. 167

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quants expedients ha obert
relacionats amb el Port Olímpic, de Barcelona (tram.
314-09509/07). Formulació. p. 167

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins permisos ha conce-
dit per a fer vols damunt el nucli urbà de Barcelona
(tram. 314-09510/07). Formulació. p. 167

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina previsió temporal té
per a la substitució de canonades als habitatges del
barri del Pla de Bonaire, de Terrassa (Vallès Occi-
dental) (tram. 314-09511/07). Formulació. p. 167

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina opinió té del fet que
el ministre d’Indústria hagi anunciat que el Govern
de l’Estat no donarà suport al domini de primer ni-
vell a Internet (.ct) que reclama la Generalitat (tram.
314-09512/07). Formulació. p. 168

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si la Comissió Assessora
sobre Publicitat Institucional a emès l’informe pre-
ceptiu de campanyes institucionals d’abast general
en el cas de la campanya per a la reforma de l’Es-
tatut i sobre el cost d’aquesta (tram. 314-09513/07).
Formulació. p. 168

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el volum dels cabals captats
durant l’estiu de 2005 a la presa del Pasteral per
Aigües Ter-Llobregat per a ésser enviats a l’ETAP
Ter, de Cardedeu (Vallès Oriental), i el volum d’ai-
gua que ha sortit d’aquesta ETAP per a subminis-
trar la Regió Metropolitana de Barcelona durant la
mateixa estació (tram. 314-09514/07). Formulació. p. 168

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Eixam-
plament pont i rectificació accessos C-242, pk.
47,533. Cornudella Montsant - Venda del Pubill»
relatiu al municipi de Cornudella de Montsant (Prio-
rat), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram.
314-09515/07). Formulació. p. 169

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
intersecció C-242 amb TP-7402, pk 49+180 Cornu-
della Montsant» relatiu al municipi de Cornudella de
Montsant (Priorat), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09516/07). Formulació. p. 169

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
superficial T-322, pk. 10+800 al 21+210. Colldejou -
La Torre de Fontaubella» relatiu al municipi de la
Torre de Fontaubella (Priorat), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09517/07). Formu-
lació. p. 169

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reno-
vació T-730. La Figuera - El Molar» relatiu a la co-
marca del Priorat, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09518/07). Formulació. p. 170

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
local. Millora de revolts al Priorat, fase 4a. Carrete-
res T-702 del pk. 17+250 al 36+140» relatiu a la
comarca del Priorat, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09519/07). Formulació. p. 170

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
carreteres. Millores Priorat 3a fase. T-702 i T-712»
relatiu a la comarca del Priorat, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09520/07). Formu-
lació. p. 170

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora del
ferm a la carretera C-233B, pk. 0+000 al 9+5010»
relatiu al municipi de Flix (Priorat), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09521/07). Formu-
lació. p. 171

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reves-
timent de cunetes a la T-432. Móra d’Ebre - Mir»
relatiu a la comarca de Ribera d’Ebre, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09522/07).
Formulació. p. 171

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Condiciona-
ment C-12. Tram: Garcia - Ascó» relatiu a la comar-
ca de Ribera d’Ebre, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09523/07). Formulació. p. 171

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els espais del terme muni-
cipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental) inclosos
dins el projecte Xarxa Natura 2000 (tram. 314-
09524/07). Formulació. p. 172
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals no
ha inclòs com a àmbit de protecció dins el projec-
te Xarxa Natura 2000 la zona de Can Margarit, a Bi-
gues i Riells (Vallès Oriental) (tram. 314-09525/07).
Formulació. p. 172

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ampliació del Parc Natural
del Montseny (tram. 314-09526/07). Formulació. p. 172

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu impulsar cap ac-
ció quant a canviar la titularitat de la gestió del Parc
Natural del Montseny (tram. 314-09527/07). Formu-
lació. p. 173

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina institució o instituci-
ons han de gestionar el Parc Natural del Montseny
davant la possible desaparició de les diputacions
provincials (tram. 314-09528/07). Formulació. p. 173

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la informació de què dis-
posa de possibles intoxicacions en menjadors es-
colars del Vallès Oriental (tram. 314-09529/07).
Formulació. p. 173

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació semi-integral d’obra civil, senyalització verti-
cal i barreres de seguretat, Parc de Tortosa» relatiu
al municipi d’Amposta (Montsià), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09530/07). Formu-
lació. p. 173

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
d’intersecció a la C-12, pk. 6,945 (La Carroba)» re-
latiu al municipi d’Amposta (Montsià), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09531/07).
Formulació. p. 174

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Passeig
Marítim 1a fase» relatiu al municipi de Sant Carles
de la Ràpita (Montsià), inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005 (tram. 314-09532/07). Formulació. p. 174

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Cons-
trucció moll i dragats zona industrial Moll Alfacs»
relatiu al municipi de Sant Carles de la Ràpita
(Montsià), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09533/07). Formulació. p. 174

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Eixam-
pla i millora de rasant. T-350, pk. 0,000 al pk.
0,500» relatiu al municipi de Santa Bàrbara (Mont-
sià), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram.
314-09534/07). Formulació. p. 175

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Roton-
da a l’encreuament entre T-332A i la TV-3319» re-
latiu al municipi d’Ulldecona (Montsià), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09535/07).
Formulació. p. 175

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Nova carre-
tera entre la TV-3317 (c/ Sant Antoni) i la T-344 (pk.
3+200) del pk. 0+000 al 5+093. Tram: Freginals -
Amposta» relatiu a la comarca del Montsià, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09536/07).
Formulació. p. 175

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Variant
C-233 de Flix a Bellpuig, pk. 70+00 de la N-240 i pk.
final 64+53 de la C-233» relatiu al municipi de les
Borges Blanques (Garrigues), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09537/07). Formu-
lació. p. 176

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reno-
vació superficial del paviment a la C-242, pk.
10+770 a 24+580. Granadella - límit comarca» re-
latiu al municipi de la Granadella (Garrigues), inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09538/07).
Formulació. p. 176

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Renovació
superficial del paviment a la L-701, pk. 32+545 a
39+330. Juncosa - intersecció amb C-242» relatiu
al municipi de Juncosa (Garrigues), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09539/07).
Formulació. p. 176

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament Soleràs - Juncosa L-701» relatiu a la
comarca de les Garrigues, inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la Generalitat per
a l’any 2005 (tram. 314-09540/07). Formulació. p. 177

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament de la carretera C-233 del pk. 44+800 al
pk. 53+400. Tram L’Albagés - Castelldans» relatiu
a la comarca de les Garrigues, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09541/07). Formu-
lació. p. 177

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si es preveu que a Sant
Julià de Vilatorta (Osona) es pugui fer un nou enllaç
amb l’Eix Transversal C-25, especialment si creixen
noves zones industrials (tram. 314-09542/07). For-
mulació. p. 177

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
nus i senyal control velocitat. Cruïlla C-14 - LV
3231 - Travessera d’Agramunt» relatiu al municipi
d’Agramunt (Urgell), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09543/07). Formulació. p. 178

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
diverses travessies de la C-148. Boldó - La Fuliola -
Tornabous» relatiu a la comarca de l’Urgell, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09544/07).
Formulació. p. 178

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Variant
puntual i reforç L-201. Tram: Sant Martí de Riucorb -
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Maldà - Arbeca» relatiu a la comarca de l’Urgell,
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09545/07). Formulació. p. 178

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament C-14 (antiga C-240) pk. 56,3 al 70,5.
Tram: límit província - Tàrrega» relatiu a la comar-
ca de l’Urgell, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09546/07). Formulació. p. 179

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
del dic de recer» relatiu al municipi de Blanes (Sel-
va), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram.
314-09547/07). Formulació. p. 179

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Acces-
sos a Sant Martí Sapresa. Tram Brunyola» relatiu
al municipi de Brunyola (Selva), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09548/07). Formu-
lació. p. 179

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Camí
de ronda entre la platja de Fenals i la platja de
Lloret» relatiu al municipi de Lloret de Mar (Selva),
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09549/07). Formulació. p. 180

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Roton-
da i ordenació d’accessos a la GI-682, pk 8+170 a
8+500» relatiu al municipi de Lloret de Mar (Selva),
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09550/07). Formulació. p. 180

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Roton-
da en la intersecció C-35 i GIV-5121» relatiu al
municipi de Massanes (Selva), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09551/07). Formu-
lació. p. 180

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Roton-
da en la intersecció C-35 i GIV-5121. Millora local.
Millora de nus» relatiu al municipi de Massanes
(Selva), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09552/07). Formulació. p. 181

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Orde-
nació d’accessos C-63, pk. 16+940 al 17+440» re-
latiu al municipi de Sils (Selva), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09553/07). Formu-
lació. p. 181

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Variant
d’Hostalric. C-35. Tram: Sant Feliu de Buixalleu -
Massanes» relatiu a la comarca de la Selva, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09554/07).
Formulació. p. 181

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç

C-63. Tram: Vidreres - Santa Coloma de Farners,
pk. 12,100 al 23,700» relatiu a la comarca de la
Selva, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09555/07). Formulació. p. 182

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç GI-
550, d’Arbúcies a Sant Hilari Sacalm, pk. 0,770 al
10,385» relatiu a la comarca de la Selva, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09556/07).
Formulació. p. 182

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Enllaç
Eix Transversal» relatiu a la comarca de la Selva,
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09557/07). Formulació. p. 182

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data de creació de la comis-
sió del Departament de Cultura amb la CCRTV per
a replantejar el paper i la presència de la cultura en
els mitjans de comunicació (tram. 314-09558/07).
Formulació. p. 183

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data de la signatura del
conveni amb el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) per a desenvolupar progra-
mes de pensament contemporani i sobre la dotació
econòmica corresponent (tram. 314-09559/07).
Formulació. p. 183

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la raó de la formalització del
conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat i la Lliga per la Laïcitat, amb vigència del
15 al 31 de desembre de 2004 (tram. 314-09560/07).
Formulació. p. 184

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data en què el Departa-
ment de la Presidència va tramitar l’abonament de
12.000 euros a la Fundació Ferrer i Guàrdia per al
manteniment de la Lliga per la Laïcitat (tram. 314-
09561/07). Formulació. p. 184

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els cinc festivals d’arts es-
cèniques consolidats durant el període 2004-2005
(tram. 314-09562/07). Formulació. p. 184

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els onze festivals d’arts vi-
suals consolidats durant el període 2004-2005
(tram. 314-09563/07). Formulació. p. 185

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la trobada internacional
d’arts escèniques consolidat fins a la data de publi-
cació del Balanç 2004-2005 del Departament de
Cultura (tram. 314-09564/07). Formulació. p. 185

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els set festivals, les troba-
des i les publicacions de música contemporània
consolidats fins a la data de publicació del Balanç
2004-2005 del Departament de Cultura (tram. 314-
09565/07). Formulació. p. 185

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la publicació del pensament
en el camp de les arts visuals que ha consolidat fins
a la data de publicació del Balanç 2004-2005 del
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Departament de Cultura (tram. 314-09566/07). For-
mulació. p. 186

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sis exposicions que ha
consolidat fins a la data de publicació del Balanç
2004-2005 del Departament de Cultura (tram. 314-
09567/07). Formulació. p. 186

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina ha estat l’acció de
govern fins a la data de publicació del Balanç 2004-
2005, del Departament de Cultura, que ha consoli-
dat el Museu d’Arqueologia de Catalunya (tram.
314-09568/07). Formulació. p. 186

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la inversió atribuïda a l’exer-
cici econòmic del 2005 de la inversió destinada al
Pla d’inversions 2005-2007, de Departament de
Cultura (tram. 314-09569/07). Formulació. p. 187

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el material adquirit pel De-
partament de Cultura per a l’aprenentatge del català
i del castellà dins del Pla de biblioteques (tram. 314-
09570/07). Formulació. p. 187

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els quatre programes de
suport a la creativitat i a la experimentació en l’art
i la seva circulació nacional i internacional aplicats
pel Departament de Cultura fins a la data de publi-
cació del Balanç 2004-2005 (tram. 314-09571/07).
Formulació. p. 187

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data de constitució de la
comissió d’experts que han de definir el projecte del
nou model del Museu d’Història de Catalunya (tram.
314-09572/07). Formulació. p. 188

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre a qui ha encarregat el Departa-
ment de Cultura l’estudi sobre l’estatut de l’artista i en
quina data (tram. 314-09573/07). Formulació. p. 188

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris que fonamenten
la col·laboració entre el Departament de Cultura i el
Ministeri de Cultura per a la creació del Centre de
les Arts del Moviment (tram. 314-09574/07). Formu-
lació. p. 188

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els vuit museus que han
adoptat el mes de setembre de 2005 el programa
Museum Plus (tram. 314-09575/07). Formulació. p. 189

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina ha estat l’acció del Govern
en la inauguració del Museu de l’Estampació, de
Premia de Mar (Maresme) (tram. 314-09576/07).
Formulació. p. 189

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació pel Departament
de Cultura de la Coordinadora de Centres i Museus
d’Art Contemporani (tram. 314-09577/07). Formula-
ció. p. 189

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació pel Departament
de Cultura de la Coordinadora de Festivals de Ci-
nema i Vídeo (tram. 314-09578/07). Formulació. p. 190

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan ha signat el Centre de

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catala-
na acords amb l’Escola Superior de Música de Ca-
talunya i amb el Conservatori del Liceu per a la po-
tenciació d’estudis superiors (tram. 314-09579/07).
Formulació. p. 190

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data en què ha estat pro-
posada pel Centre de Promoció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana, en convocatòria pública,
la reforma de les escoles de música tradicional
(tram. 314-09580/07). Formulació. p. 190

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament d’accessos a la carretera C-26, pk.
223+900 al pk. 224+500» relatiu a la comarca de la
Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09581/07). Formulació. p. 191

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Vari-
ants C-63 (C-152) Sant Esteve d’en Bas» relatiu a
la comarca de la Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la Generalitat per
a l’any 2005 (tram. 314-09582/07). Formulació. p. 191

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
ferm camí d’accés a les pistes d’esquí de Bonabe,
pk. 0+000 al 3+900» relatiu al municipi d’Alt Àneu
(Pallars Sobirà) inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09583/07). Formulació. p. 191

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Barre-
res antiallaus a la C-28, pk. 51+870 al 54+830.
Refugi d’Ares» relatiu al municipi d’Alt Àneu (Pallars
Sobirà) inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09584/07). Formulació. p. 192

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Vari-
ants d’Alòs d’Isil» relatiu al municipi d’Alt Àneu (Pa-
llars Sobirà) inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09585/07). Formulació. p. 192

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació semi-integral d’obra civil, senyalització verti-
cal i barreres de seguretat. Parc d’Esterri d’Àneu»
relatiu al municipi d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà)
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09586/07). Formulació. p. 192

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Ainet de
Cardós - Tavascan. L-504» relatiu a la comarca del
Pallars Sobirà, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09587/07). Formulació. p. 193

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reno-
vació superficial a la c-147 pk. 126+370 al 138+590.
Esterri d’Àneu - Alòs d’Isil» relatiu a la comarca del
Pallars Sobirà, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09588/07). Formulació. p. 193

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Eixam-
plament i millora del traçat carretera C-28, pk.
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51+810 (refugi Mare de Déu de les Ares) al 54+780
(inici variant dels Avets)» relatiu a la comarca del
Pallars Sobirà, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09589/07). Formulació. p. 193

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Eixam-
plament i millora del traçat carretera C-28, pk.
56+840 (final variant dels Avets) al 62+945 (cruïlla
de Son)» relatiu a la comarca del Pallars Sobirà,
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09590/07). Formulació. p. 194

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Tanca
de seguretat L-511, pk 0,0 al 40,8. Isona - Coll de
Nargó» relatiu al municipi d’Abella de la Conca (Pa-
llars Jussà), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09591/07). Formulació. p. 194

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació semi-integral d’obra civil, senyalització verti-
cal i barreres de seguretat a Tremp» relatiu al
municipi de Tremp (Pallars Jussà), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09592/07).
Formulació. p. 194

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Tremp -
El pont de muntanya» relatiu al municipi de Tremp
(Pallars Jussà), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09593/07). Formulació. p. 195

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Eixam-
plament C-13 (C-147), pk. 88,190 al 100,185. Tremp
- La Pobla de Segur» relatiu a la comarca del Pa-
llars Jussà, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09594/07). Formulació. p. 195

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
de les característiques superficials del paviment.
Camí de Llimiana a l’Hostal Roig. Tram: de la LV-
9121 a Sant Cristòfol de la Vall» relatiu a la comar-
ca del Pallars Jussà, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09595/07). Formulació. p. 196

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Roton-
da a Banyoles» relatiu al municipi de Banyoles (Pla
de l’Estany), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09596/07). Formulació. p. 196

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «C-66,
pk. 32,220 al 42,330. Campdorà - Banyoles» rela-
tiu al municipi de Banyoles (Pla de l’Estany), inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09597/07).
Formulació. p. 196

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «GI-514.
Intersecció Cornellà de Terri» relatiu al municipi de
Cornellà de Terri (Pla de l’Estany), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09598/07). Formu-
lació. p. 197

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Resti-
tució de Talussos. C-66 a Palol de Revardit / C-
150Z a Cornellà de Terri / GI-554 a Vilademuls»
relatiu a la comarca de Pla de l’Estany, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09599/07).
Formulació. p. 197

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha analitzat la viabilitat de
la prolongació de la línia de Renfe de Puigcerdà
(Cerdanya) a la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (tram. 314-
09600/07). Formulació. p. 197

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions amb relació
a la possible prolongació del tren de la Pobla de
Segur (Pallars Jussà) fins a la Seu d’Urgell (Alt Ur-
gell) (tram. 314-09601/07). Formulació. p. 198

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el conseller de Treball i
Indústria té prevista cap iniciativa pel que fa als
llocs de treball que es destruiran a Balsareny (Ba-
ges) amb l’expedient de regulació d’ocupació pre-
sentat per la constructora Dheblan (tram. 314-
09602/07). Formulació. p. 198

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines gestions duu a ter-
me el conseller de Treball i Indústria arran de la
presentació de l’expedient de regulació d’ocupació
de la constructora Dheblan (tram. 314-09603/07).
Formulació. p. 198

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el conseller de Treball i
Indústria te prevista cap iniciativa pel que fa als
llocs de treball que es destruiran a Sant Joan de les
Abadesses (Ripollès) arran de la presentació de
l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa
Tèxtil Abadesses (tram. 314-09604/07). Formula-
ció. p. 199

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions que duu a terme el
conseller de Treball i Indústria arran de la presenta-
ció de l’expedient de regulació d’ocupació de l’em-
presa Tèxtil Abadesses (tram. 314-09605/07). For-
mulació. p. 199

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions que duu a ter-
me el conseller de Treball i Indústria arran de
l’anunci de la multinacional Delphi de reduir cent
trenta llocs de treball a la seva planta de Sant Cugat
del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 314-09606/07).
Formulació. p. 199

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions que duu a terme el
conseller de Treball i Indústria tocant a la situació de
la plantilla de la fàbrica de Martorell (Baix Llobregat)
de l’empresa SEAT (tram. 314-09607/07). Formula-
ció. p. 199

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el conseller de Treball i
Indústria té prevista cap iniciativa pel que fa als
llocs de treball que es destruiran amb l’expedient de
regulació d’ocupació que l’empresa Coats Fabra ha
anunciat que presentarà (tram. 314-09608/07). For-
mulació. p. 200

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst endegar cap
iniciativa pel que fa a la situació difícil que traves-
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sa el sector de l’automòbil (tram. 314-09609/07).
Formulació. p. 200

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions que duu a ter-
me el conseller de Treball i Indústria davant l’anunci
de l’empresa tèxtil Coats Fabra de presentar un
expedient de regulació d’ocupació (tram. 314-
09610/07). Formulació. p. 200

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el conseller de Treball i
Indústria té prevista cap iniciativa pel que fa als
llocs de treball, directes i indirectes, que es des-
truiran amb el tancament de la planta de l’empresa
Autotex a Viladecavalls (Vallès Occidental) (tram.
314-09611/07). Formulació. p. 201

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions que duu a ter-
me el conseller de Treball i Indústria arran de l’a-
nunci de l’empresa Autotex de tancar la planta que
té a Viladecavalls (Vallès Occidental) (tram. 314-
09612/07). Formulació. p. 201

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el conseller de Treball i
Indústria coneix els motius del trencament de les
negociacions per a la venda de l’empresa Autotex
a un grup txec (tram. 314-09613/07). Formulació. p. 201

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el conseller de Treball i
Indústria coneix els motius pels quals l’empresa
Autotex ha decidit tancar la planta que té a Vilade-
cavalls (Vallès Occidental) (tram. 314-09614/07).
Formulació. p. 201

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quants ajuntaments li cons-
ta que tenen constituït i en funcionament el registre
de solars sense edificar (tram. 314-09615/07). For-
mulació. p. 202

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la diagnosi, la proposta
d’actuació i el calendari d’execució d’obres pel que
fa a l’eliminació de l’excés de sorolls i vibracions al
tram de la Via Augusta, de Barcelona, entre el car-
rer Vergós i el passeig de la Bonanova, produït per
la circulació de trens i vehicles (tram. 314-09616/07).
Formulació. p. 202

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de
protecció pública que ha expropiat per incompli-
ment de llur funció social del gener del 2004 fins ara
(tram. 314-09617/07). Formulació. p. 202

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de
protecció pública que ha adquirit per mitjà de l’exer-
cici del dret de tempteig i retracte des del gener del
2004 fins ara (tram. 314-09618/07). Formulació. p. 203

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
L-313. Tram: Guissona - Cruïlla C-1412A» relatiu al
municipi de Guissona (Segarra), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09619/07). Formu-
lació. p. 203

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Refor-
çament del ferm. Carretera C-1412A. Cruïlla de
Guissona - Límit de província» relatiu al municipi de
Guissona (Segarra), inclòs en l’Annex d’inversions

reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09620/07). Formulació. p. 203

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament L-324. Tarroja de Segarra - Concabella
(i connexió L-310), pk. 7,0 al 12,16» relatiu al mu-
nicipi de Tarroja de Segarra (Segarra), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09621/07).
Formulació. p. 204

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Nova
carretera de Guissona a Solsona, pk. 0,000 al
9,084. Guissona - Biosca» relatiu a la comarca de
la Segarra, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09622/07). Formulació. p. 204

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
L-311. Cervera - Guissona, pk. 2,300 al 14,000»
relatiu a la comarca de la Segarra, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09623/07). Formu-
lació. p. 204

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament i eixamplament i millora del traçat de la
carretera L-324, pk. 0+000 al 7+000. Tram Sant Ra-
mon - Tarroja de Segarra» relatiu a la comarca de
la Segarra, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09624/07). Formulació. p. 205

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
C-230A, pk. 0+000 al 5+100. Lleida - Albatàrrec»
relatiu al municipi d’Albatàrrec (Segrià), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09625/07).
Formulació. p. 205

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació d’instal·lacions d’enllumenat i plafons alfanu-
mèrics, carreteres de la STC de Lleida» relatiu al
municipi de Lleida (Segrià), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005 (tram. 314-09626/07). Formulació. p. 205

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
general. Variant de la B-430, pk. 4,23 / BV-4512,
pk. 0,9 a Artés» relatiu al municipi de Lleida (Se-
grià), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram.
314-09627/07). Formulació. p. 206

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació semi-integral d’obra civil, senyalització verti-
cal i barreres de seguretat. Parc de Lleida» relatiu
al municipi de Lleida (Segrià), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005 (tram. 314-09628/07). Formulació. p. 206

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Arranja-
ments i connexions complementàries Lleida. Campí
d’Alpicat a Torrefarrera, pk. 3+900 al 4+199,839»
relatiu al municipi de Torrefarrera (Segrià), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09629/07).
Formulació. p. 207
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
Lleida - Alcoletge» relatiu a la comarca del Segrià,
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09630/07). Formulació. p. 207

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
del ferm de la C-230A. Tram: Lleida - Albatàrrec»
relatiu a la comarca del Segrià, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09631/07). Formu-
lació. p. 207

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Execu-
ció de les obres d’ampliació i millora de la variant
sud de Lleida i connexions amb L-11, N-IIA i A-2
Tram Lleida - Alcoletge - Alcarràs» relatiu a la co-
marca del Segrià, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09632/07). Formulació. p. 208

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els traçats alternatius i l’em-
plaçament de l’accés a l’estació del tram de la línia
9 de metro al pas per la Via Augusta, de Barcelo-
na, entre el carrer Vergós i el passeig de la Bona-
nova (tram. 314-09633/07). Formulació. p. 208

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina previsió té l’Incasol
d’inici i finiment de les obres de la nova promoció
d’habitatges a la Garriga (Vallès Oriental) (tram.
314-09634/07). Formulació. p. 208

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius pels quals l’Inca-
sol encara no ha començat les obres de la nova
promoció d’habitatges a la Garriga (Vallès Oriental)
(tram. 314-09635/07). Formulació. p. 209

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst concentrar tots
els estudis i les enquestes d’opinió i d’intenció de
vot sota la responsabilitat del Centre d’Estudis
d’Opinió pel que fa a la contractació, la gestió i el
control (tram. 314-09636/07). Formulació. p. 209

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si l’enquesta de percepció
ciutadana de les polítiques de la Generalitat del
setembre del 2005 ha incorporat cap pregunta re-
lativa a la intenció de vot o la valoració de polítics
o membres del Govern (tram. 314-09637/07). For-
mulació. p. 209

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el procediment administra-
tiu i la quantia econòmica de la contractació de
l’empresa Opinòmetre per a l’elaboració de l’«En-
questa de percepció ciutadana de les polítiques de
la Generalitat de Catalunya. Setembre 2005» (tram.
314-09638/07). Formulació. p. 210

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la raó per la qual l’«En-
questa de percepció ciutadana de les polítiques de
la Generalitat de Catalunya. Setembre 2005» ha
estat gestionada pel Departament de la Presidèn-
cia en lloc del Centre d’Estudis d’Opinió (tram. 314-
09639/07). Formulació. p. 210

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la contractació del projec-
te constructiu de l’accés al túnel de Bracons per la
Garrotxa (tram. 314-09640/07). Formulació. p. 210

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aprovació de la declaració
d’impacte ambiental de les obres de construcció de
l’accés al túnel de Bracons per la Garrotxa (tram.
314-09641/07). Formulació. p. 211

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’inici de les obres de cons-
trucció de l’accés al túnel de Bracons per la Garrot-
xa (tram. 314-09642/07). Formulació. p. 211

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el retard en l’execució de
les obres de la variant de Sant Esteve d’en Bas, a
la Vall d’en Bas (Garrotxa), de la carretera C-63
(tram. 314-09643/07). Formulació. p. 211

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el lliurament de la documen-
tació del desdoblament de la carretera de Besalú
(Garrotxa) a Banyoles (Pla de l’Estany) al Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge i sobre la progra-
mació d’aquest projecte constructiu i la licitació de
les obres (tram. 314-09644/07). Formulació. p. 212

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la licitació de l’estudi infor-
matiu i de l’estudi d’impacte ambiental de l’anome-
nat corredor Brugent - Ter, format per les carreteres
C-63 i N-141, entre Amer (Selva) i Salt (Gironès)
(tram. 314-09645/07). Formulació. p. 212

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el motiu pel qual conside-
ra que la tramitació de la modificació del projecte
d’accés al túnel de Bracons sols requereix un any
(tram. 314-09646/07). Formulació. p. 212

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre licitació de l’estudi informa-
tiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant de
la carretera C-63, al pas per Sant Feliu de Pallerols
(Garrotxa) (tram. 314-09647/07). Formulació. p. 213

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Execu-
ció d’obres de l’heliport del Solsonès» relatiu al
municipi de Lladurs (Solsonès), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09648/07). Formu-
lació. p. 213

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Sane-
jament de talussos C-26, entre Ogern i Navès» re-
latiu al municipi de Navès (Solsonès), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09649/07).
Formulació. p. 213

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Protecció de
talussos. Xarxes metàl·liques i barreres dinàmiques
L-401, pk. 7+400 al 8+800. Alinyà - Cambrils» rela-
tiu al municipi d’Odèn (Solsonès), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09650/07). Formula-
ció. p. 214

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació semi-integral d’obra civil, senyalització verti-
cal i barreres de seguretat. Parc de Solsona» relatiu
al municipi de Solsona (Solsonès), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09651/07).
Formulació. p. 214
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
C-451 del pk. 47+814 al 54+410. C-26 pk. 106+200
al 107+400. C-380 del pk. 0+000 al 0+680. Sol-
sona» relatiu a la comarca del Solsonès, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09652/07).
Formulació. p. 214

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
LV-4241, pk. 19+2 al 28+5. Límit Berguedà - Pont
de la Codina» relatiu a la comarca del Solsonès,
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09653/07). Formulació. p. 215

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
del ferm i estabilització de talussos. Accés a la pre-
sa de la Llosa del Cavall. Solsona - Sant Llorenç de
Morunys» relatiu a la comarca del Solsonès, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09654/07).
Formulació. p. 215

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la valoració feta pel Depar-
tament de Cultura de l’interès arqueològic de la
peça escultòrica trobada a la vil·la romana del mu-
nicipi d’Albesa (Noguera) (tram. 314-09655/07).
Formulació. p. 215

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol·licituds d’ajuts per a
cobrir les necessitats financeres de les explotacions
agràries afectades per la sequera de l’any 2005,
convocades per l’Ordre ARP/359/2005 (tram. 314-
09656/07). Formulació. p. 216

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Traves-
sera de Salardú» relatiu al municipi de Naut Aran
(Vall d’Aran), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09657/07). Formulació. p. 216

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Cons-
trucció via lenta C-28, pk. 28+560 al 32+608» rela-
tiu al municipi de Naut Aran (Vall d’Aran), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09658/07).
Formulació. p. 216

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Cons-
trucció via lenta C-28, pk. 28+560 al 32+608. Tram:
Naut Aran. Execució de vorals a la carretera» rela-
tiu al municipi de Naut Aran (Vall d’Aran), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09659/07).
Formulació. p. 217

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Barre-
res antiallaus a la C-142B, pk. 4+710 al 5+680.
Baqueira - Beret» relatiu al municipi de Naut Aran
(Vall d’Aran), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09660/07). Formulació. p. 217

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
i revestiment de cunetes a C-28, pk. 37+510 al
41+920» relatiu al municipi de Naut Aran (Vall
d’Aran), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels

pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09661/07). Formulació. p. 217

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Barre-
res antiallaus i/o viseres a la C-142B, pk. 5+480 al
6+230» relatiu al municipi de Naut Aran (Vall d’A-
ran), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram.
314-09662/07). Formulació. p. 218

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Protec-
ció del talús del pk. 5,4 al 5,5 de la C-142B d’accés
al Pla de Beret» relatiu al municipi de Naut Aran
(Vall d’Aran), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09663/07). Formulació. p. 218

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Pont a
Vielha sobre el riu Garona» relatiu al municipi de
Vielha e Mijaran (Vall d’Aran), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09664/07). Formu-
lació. p. 218

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament Travessera. C-28. Vielha - Betren» rela-
tiu al municipi de Vielha e Mijaran (Vall d’Aran),
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09665/07). Formulació. p. 219

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Col·lo-
cació de barreres antiallaus. Accés al Pla de Beret,
C-142B del pk. 5+240 al 5+680. Baqueira - Beret»
relatiu a la comarca de la Vall d’Aran, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09666/07).
Formulació. p. 219

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reves-
timent de cuneta C-28 entre Baqueira i la Corba de
Tonyón» relatiu a la comarca de la Vall d’Aran, in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09667/07). Formulació. p. 219

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Obres
de millora general. Condicionament de la C-28 en-
tre els pk. 33+520 i 37+510. Execució de vorals»
relatiu a la comarca de la Vall d’Aran, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005 (tram. 314-09668/07).
Formulació. p. 220

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Refor-
çament, eixamplament i millora del traçat de la C-
28, pk. 41+920 al pk. 45+850. Tram: Baqueira - límit
de comarca» relatiu a la comarca de la Vall d’Aran,
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09669/07). Formulació. p. 220

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Orde-
nació d’accessos. Construcció de rotondes L-200.
Travessera de Miralcamp» relatiu al municipi de
Miralcamp (Pla d’Urgell), inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la Generalitat per
a l’any 2005 (tram. 314-09670/07). Formulació. p. 221
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Poal -
Palau d’Anglesola. Camí» relatiu a la comarca del
Pla d’Urgell, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09671/07). Formulació. p. 221

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la posada en marxa del pro-
grama de rehabilitació, en matèria de seguretat i
accessibilitat, d’equipaments culturals d’entitats
sense ànim de lucre (tram. 314-09672/07). Formu-
lació. p. 221

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la persona a qui el Depar-
tament de Cultura ha encarregat la confecció d’una
antologia de poetes catalans per a presentar-la a la
Fira Internacional del Llibre de Frankfurt de l’any
2007 (tram. 314-09673/07). Formulació. p. 222

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data en què preveu implantar
el Programa de relació amb les manifestacions de
cultura popular que no són d’arrel tradicional catala-
na, i els criteris que té previst aplicar-hi (tram. 314-
09674/07). Formulació. p. 222

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
d’encreuament C-43 amb N-230B, pk. 4+420» rela-
tiu al municipi del Pinell de Brai (Terra Alta), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09675/07).
Formulació. p. 222

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
superficial del paviment T-334, pk. 2+900 al 13+060
Horta de Sant Joan - Bot» relatiu a la comarca de
la Terra Alta, inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09676/07). Formulació. p. 223

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Condi-
cionament de la C-221, pk. 54,8 al 70,1. Tram: del
límit amb Aragó al final de la VT de Batea» relatiu
a la comarca de la Terra Alta, inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005 (tram. 314-09677/07). Formulació. p. 223

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Terra
Alta (Batea N-420 i altres) N-420 fins Aragó» rela-
tiu a la comarca de la Terra Alta, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09678/07). Formu-
lació. p. 223

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Accés
al cementiri de Collserola N-150» relatiu al munici-
pi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental),
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09679/07). Formulació. p. 224

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Conser-
vació semi-integral d’obra civil, senyalització i bar-
reres de seguretat al Parc de Sabadell» relatiu al
municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental),
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09680/07). Formulació. p. 224

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
de la intersecció de la C-155 i la C-59» relatiu al
municipi de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occi-
dental), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09681/07). Formulació. p. 224

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millora
de la intersecció de la C-155 i la C-59. Millora de
nus. Tram: Palau-solità i Plegamans» relatiu al
municipi de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occi-
dental), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09682/07). Formulació. p. 225

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Soter-
rament de la línia dels FGC a Rubí» relatiu al mu-
nicipi de Rubí (Vallès Occidental), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09683/07). Formu-
lació. p. 225

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte «Obres de
perllongament de la línia FGC a Sabadell» relatiu al
municipi de Sabadell (Vallès Occidental), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-09684/07).
Formulació. p. 225

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Enllaç
St. Quirze A-18 / N-150» relatiu al municipi de Sa-
badell (Vallès Occidental), inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la Generalitat per
a l’any 2005 (tram. 314-09685/07). Formulació. p. 226

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Saba-
dell Ronda Oest» relatiu al municipi de Sabadell
(Vallès Occidental), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09686/07). Formulació. p. 226

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Reforç
B-124 de Sabadell a Calders, pk. 19,9 a 24,8» re-
latiu al municipi de Sant Llorenç Savall (Vallès Oc-
cidental), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09687/07). Formulació. p. 226

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Perllon-
gament del metro del Vallès de FGC. Tram Terras-
sa - UPC» relatiu al municipi de Terrassa (Vallès
Occidental), inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09688/07). Formulació. p. 227

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Traves-
sera de Terrassa. N-150A» relatiu al municipi de
Terrassa (Vallès Occidental), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005 (tram. 314-09689/07). Formulació. p. 227

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Refor-
çament del ferm C-16 pk. 21+390 al pk. 24+160»
relatiu al municipi de Terrassa (Vallès Occidental),
inclòs en l’Annex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005 (tram. 314-
09690/07). Formulació. p. 227
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Millores
A-18» relatiu al municipi de Terrassa (Vallès Occi-
dental), inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09691/07). Formulació. p. 228

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Nou vial
entre les carreteres B-142, pk. 1,235 i B-140, pk.
4,710. Santa Perpètua - Polinyà» relatiu a la comar-
ca del Vallès Occidental, inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la Generalitat per
a l’any 2005 (tram. 314-09692/07). Formulació. p. 228

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Refor-
çament del ferm C-58, pk. 6+570 al pk. 20+575.
Ripollet - Terrassa» relatiu a la comarca del Vallès
Occidental, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09693/07). Formulació. p. 228

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Cons-
trucció cuneta de formigó C-155, pk. 1,645 al 6,560
Polinyà - Palau-Solità» relatiu a la comarca del
Vallès Occidental, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2005 (tram. 314-09694/07). Formulació. p. 229

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Execu-
ció de les obres de l’intercanviador de Vullpalleres
(RENFE i FGC) a Sant Cugat del Vallès» relatiu a
la comarca del Vallès Occidental, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005 (tram. 314-09695/07). Formu-
lació. p. 229

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Execu-
ció de les obres del nou vestíbul a l’estació de
Mirasol dels FGC» relatiu a la comarca del Vallès
Occidental, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09696/07). Formulació. p. 229

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «Execu-
ció de les obres d’urbanització del cobriment del
tram dels FGC a Rubí, des del pont de Cabanyes
al pont Edison» relatiu a la comarca del Vallès Oc-
cidental, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09697/07). Formulació. p. 230

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte «B-141,
polígon Santiga» relatiu a la comarca del Vallès
Occidental, inclòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2005
(tram. 314-09698/07). Formulació. p. 230

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la contaminació atmosfèri-
ca a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (tram.
314-09699/07). Formulació. p. 230

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el desplegament dels Mos-
sos d’Esquadra al Vallès Occidental (tram. 314-
09700/07). Formulació. p. 231

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la difusió feta pel Departa-
ment de Salut de les noves exigències normatives
en matèria d’etiquetatge amb relació a les al·lèrgies

alimentàries i al làtex (tram. 314-09701/07). Formu-
lació. p. 231

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el control en la producció
dels aliments a les indústries catalanes i en els pro-
ductes produïts fora de Catalunya tocant a les no-
ves exigències en matèria d’etiquetatge amb rela-
ció a les al·lèrgies alimentàries i al làtex (tram.
314-09702/07). Formulació. p. 232

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola resolts l’any 2005 al
Gironès (tram. 314-09703/07). Formulació. p. 232

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola resolts l’any 2005 a l’Alt
Penedès (tram. 314-09704/07). Formulació. p. 232

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola resolts l’any 2004 a la
Terra Alta (tram. 314-09705/07). Formulació. p. 233

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola resolts l’any 2004 a
Osona (tram. 314-09706/07). Formulació. p. 233

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola resolts l’any 2004 a l’Alt
Camp (tram. 314-09707/07). Formulació. p. 233

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola resolts l’any 2004 al
Bages (tram. 314-09708/07). Formulació. p. 233

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola resolts l’any 2005 a
Osona (tram. 314-09709/07). Formulació. p. 234

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients de plans de
millora d’explotacions agràries resolts l’any 2005 al
Maresme (tram. 314-09710/07). Formulació. p. 234

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions amb relació
a la portada d’aigua de boca als municipis del So-
leràs, la Granja d’Escarp i els Torms (Garrigues)
(tram. 314-09711/07). Formulació. p. 234

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la promoció de productes
agraris catalans durant la visita oficial del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Polònia (tram.
314-09712/07). Formulació. p. 234

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la promoció de productes
agraris catalans durant la visita oficial del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la fira SIAL de
París (tram. 314-09713/07). Formulació. p. 235

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la promoció de productes
agraris catalans durant la visita oficial del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Lima (Perú)
(tram. 314-09714/07). Formulació. p. 235

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions per a la gestió dels
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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.

drets que es derivin de l’aplicació de la nova Políti-
ca Agrària Comuna (PAC) (tram. 314-09715/07).
Formulació. p. 235

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les reunions oficials tingu-
des amb cadascuna de les organitzacions agràries
catalanes durant els anys 2004 i 2005 (tram. 314-
09716/07). Formulació. p. 235

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients de plans de
millora d’explotacions agràries resolts l’any 2004
(tram. 314-09717/07). Formulació. p. 236

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients de plans de
millora d’explotacions agràries resolts l’any 2005
(tram. 314-09718/07). Formulació. p. 236

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-

ció de joves al món agrícola resolts l’any 2004
(tram. 314-09719/07). Formulació. p. 236

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients d’incorpora-
ció de joves al món agrícola resolts l’any 2005
(tram. 314-09720/07). Formulació. p. 236

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients de plans de
millora d’explotacions agràries resolts l’any 2004 a
la Segarra (tram. 314-09721/07). Formulació. p. 237

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients de plans de
millora d’explotacions agràries resolts l’any 2004 al
Montsià (tram. 314-09722/07). Formulació. p. 237

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients de plans de
millora d’explotacions agràries resolts l’any 2004 al
Pla d’Urgell (tram. 314-09723/07). Formulació. p. 237
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quants reclusos
han trencat el compliment de la con-
demna i quants interns han mort, els
anys 2001, 2002, 2003 i 2004
Tram. 314-04242/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-04242/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quants reclusos han trencat el compliment
de la condemna i quants interns han mort, els anys
2001, 2002, 2003 i 2004

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

El nombre d’interns que han trencat el compliment de
la seva condemna durant els anys 2001, 2002, 2003 i
2004, desglossat per centre penitenciari i any i amb
indicació de si es van produir des del mateix centre, des
de centres oberts, en sortides hospitalàries, programa-
des, laborals o a un jutjat, s’adjunta en annex.

El nombre d’interns que no van reingressar als centres
penitenciaris, després de gaudir de permisos de qualse-
vol tipus, durant els anys 2001, 2002, 2003 i 2004,
s’adjunta en annex.

El nombre d’interns que van morir als centres peniten-
ciaris durant els anys 2001, 2002, 2003 i 2004, s’adjun-
ta en annex.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

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 distribució terri-
torial de les subvencions atorgades a
entitats i institucions pel Departament
de Justícia i les seves entitats autòno-
mes i ens de dret públic durant l’any
2004
Tram. 314-06510/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-06510/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la distribució territorial de les subvencions
atorgades a entitats i institucions pel Departament de
Justícia i les seves entitats autònomes i ens de dret pú-
blic durant l’any 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

La informació sobre la distribució territorial de les sub-
vencions atorgades pel Departament de Justícia, el Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i el
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, a entitats i ins-
titucions durant l’exercici 2004, s’adjunta en annex.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

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 les sol·licituds del
programa «Viure en família» presenta-
des a partir del 27 de desembre de
2004 en el Registre del Departament de
Benestar i Família
Tram. 314-06908/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-06908/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les sol·licituds del programa «Viure en fa-

1.25.15.
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mília» presentades a partir del 27 de desembre de 2004
en el Registre del Departament de Benestar i Família

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís

D’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament
del Parlament de Catalunya, us comuniquem que, des
del 24 de desembre de 2004 al 2 d’agost de 2005, s’han
presentat 18.567 sol·licituds per ser beneficiari del Pro-
grama d’ajuts de suport a les persones amb dependèn-
cies.

Fins al dia d’avui, al llarg del 2005, s’han resolt favo-
rablement 9.302 sol·licituds.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre total de
persones beneficiàries del programa
«Viure en família»
Tram. 314-06909/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-06909/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre total de persones beneficiàries
del programa «Viure en família»

Grup Parlamentari: Proponents:

D’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament
del Parlament de Catalunya, us comuniquem que a la
nòmina del mes de juliol de 2005 hi havia 42.836 per-
sones beneficiàries del Programa d’ajuts de suport a les
persones amb dependències.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el cost del trasllat
de les seus dels departaments de la
Generalitat i llur reinstal·lació
Tram. 314-07147/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07147/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el cost del trasllat de les seus dels departa-
ments de la Generalitat i llur emplaçament

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 d’informar el següent:

Un dels objectius de la política patrimonial del Govern
és la millora de l’aprofitament del patrimoni immobi-
liari de la Generalitat de Catalunya.

Per això s’està portant a terme un procés de reestructu-
ració ordenada, que es concreta en la concentració de
dependències administratives. En aquest sentit, l’agru-
pació per Departaments, la preferència per la propietat,
la ubicació en sòls qualificats d’equipaments i l’estal-
vi són criteris que s’utilitzen per aconseguir l’objectiu
esmentat anteriorment. Totes les operacions projectades
en aquest moment suposen una apreciable millora en
termes d’eficiència i cost.

En aquests moments estan concretades dues operaci-
ons, una que afectarà al Departament d’Interior i com-
portarà la concentració de totes les dependències admi-
nistratives, a excepció dels Serveis Territorials de
Barcelona, el Servei Català del Trànsit i l’Escola de
Policia de Mollet, al conjunt Edificis AGBAR situats a
la cruïlla del passeig de Sant Joan i el carrer Diputació
de la ciutat de Barcelona.

La segona operació afecta al Departament d’Universi-
tats i concentrarà totes les dependències, incloent els
organismes autònoms i empreses dependents, a l’edifici
FORUM 2004 de la ciutat de Barcelona.

Tenint en compte el conjunt de cada operació es
produirà un estalvi net en els dos casos, atès que, a mig
termini, els recursos que es destinaran al pagament del
preu d’adquisició dels immobles són inferiors al con-
junt de les quantitats que caldria satisfer si es continu-
és optant pel lloguer i dels ingressos que podria gene-
rar la venda dels immobles que s’alliberen.

Barcelona, 13 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina previsió
d’inversió té per a l’Hospital Arnau de
Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-07309/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07309/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quina previsió d’inversió té per a l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova, 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:

La previsió d’inversions a realitzar a l’Hospital Univer-
sitari de Lleida Arnau de Vilanova pel període 2005-
2008 estan valorades en 34.383.118 euros. Entre aques-
tes inversions hi trobem la nova cuina, la urbanització
i construcció del nou aparcament, l’ampliació i remo-
delació del Servei d’Urgències, la remodelació de les
consultes externes i la substitució del TAC, entre altres.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els centres escolar
que tenen un percentatge d’alumnes
estrangers nascuts a Catalunya supe-
rior al 5% i al 10%
Tram. 314-07351/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07351/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els centres escolar que tenen un percentatge
d’alumnes estrangers nascuts a Catalunya superior al
5% i al 10%

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rigau i Oliver, Irene

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:

Com s’ha assenyalat a la resposta escrita a la iniciativa
parlamentària tramitada amb número 314-07349/07,
l’alumnat estranger que s’incorpora al sistema educa-
tiu català és considerat nouvingut durant un any a
l’educació primària i durant dos anys a l’educació se-
cundària. Aquesta circumstància és té en compte a l’ho-
ra de facilitar als centres recursos per a la integració
dels nouvinguts. Passat el període d’integració, però, el
Departament d’Educació considera que l’origen geo-
gràfic o la nacionalitat dels alumnes que estudien a
Catalunya només té un interès estadístic; per això, i per
evitar una eventual estigmatització, aquesta informació
no es facilita agrupada per centres.

Es tramet en annex la informació estadística sobre
alumnat estranger que elabora aquest Departament.

Barcelona, 29 de setembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

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 l’emplaçament
dels vint òrgans judicials que es pre-
veu de crear durant el tercer trimestre
d’enguany
Tram. 314-07740/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07740/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’emplaçament dels vint òrgans judicials
que es preveu de crear durant el tercer trimestre d’en-
guany

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

Els òrgans judicials que entraran en funcionament a
finals d’any, s’instal·laran als actuals edificis judicials i
en nous locals.

Els que s’ubicaran als actuals edificis judicials són els
següents:

– Secció d’Audiència de Barcelona.

– Secció d’Audiència de Girona.

– Secció d’Audiència de Tarragona.
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– Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6 de Rubí

– Jutjat social de Lleida núm. 2.

– Jutjat de 1a Instància núm. 6 de Reus.

– Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 d’Amposta.

– Jutjat d’Instrucció núm. 5 i jutjat social núm. 3 de Sa-
badell.

– Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 5 de Mollet
del Vallès.

Els que s’ubicaran en nous locals són els següents:

– Jutjat de 1a Instància núm. 6 i jutjat penal núm. 2 de
Mataró: c. Mendez Nuñez, núm. 30 planta 1a.

– Jutjat de 1a Instància núm. 6 de Terrassa: Rambla
Egara núm. 311.

– Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6 de Manre-
sa: Plana de l’Om, núm. 2, planta 1a.

– Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 7 i jutjat pe-
nal núm. 3 de Vilanova i la Geltrú: Rambla de l’expo-
sició, núm. 103.

– Jutjat social núm. 3 de Granollers: c. Ponent núm. 48-
50, local PB.

– Jutjat penal núm. 5 de Girona: c. Bernat Boades,
núm. 46, baixos.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció i la
promoció d’habitatge social al munici-
pi de l’Hospitalet de Llobregat i sobre
la renovació del polígon d’habitatges
anomenat Blocs de la Florida
Tram. 314-07756/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07756/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció i la promoció d’habitatge

social al municipi de l’Hospitalet de Llobregat i sobre
la renovació del polígon d’habitatges anomenat Blocs
de la Florida

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, es dóna resposta a la pregun-
ta parlamentària 314-07756/07.

– Els sòls propietat de l’Institut Català del Sòl (INCA-
SOL) inclosos a l’àmbit delimitat pels carrers Apresta-
dora, Amadeu Torner i Joan Ramon Jiménez, al muni-
cipi de l’Hospitalet de Llobregat, han quedat inclosos
al document de planejament anomenat «Modificació
del Pla General Metropolità a l’àmbit del Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobre-
gat i el Prat de Llobregat».

Aquest document va ser tramitat el novembre de 2004,
aprovat inicialment per la Comissió territorial d’urba-
nisme de Barcelona el 17 de novembre de 2004 i pro-
visionalment (per la mateixa Comissió) el 13 de juliol
de 2005.

L’esmentada modificació estableix, en funció de l’es-
creix de cessions en l’àmbit del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès i en virtut de la legislació urba-
nística vigent, un major aprofitament en sòls propie-
tat de l’Administració en altres àmbits que tramitarà
i gestionarà l’administració actuant del Centre Direc-
cional.

Un dels àmbits on s’atorga aquest aprofitament és el
conformat pels sòls propietat de l’INCASOL a l’Hos-
pitalet del Llobregat. El nou sostre que s’atorga amb la
modificació és de 29.463 m2st, amb un total de 333 ha-
bitatges potencials, tots ells de protecció oficial.

Un cop s’hagi produït l’aprovació definitiva de l’es-
mentat document, s’haurà de procedir a la redacció del
planejament derivat, o la figura de planejament que
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat cregui con-
venient per ordenar els aprofitaments atorgats per la
modificació. És preveu que els tràmits d’aquest nou
document puguin iniciar-se el novembre de 2005 i que
s’aprovi definitivament l’abril de 2006.

– La programació d’habitatge de protecció oficial pre-
vista per l’INCASOL a l’Hospitalet de Llobregat és la
següent:
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PROGRAMACIÓ CONSTRUCCIÓ HABITATGES HOSPITALET DE LLOBREGAT

PROMOCIÓ HPO* REMODEL. HPO HPO
VENDA BARRIS LLOGUER LL. JOVES

C. Alhambra — — — 56
Av. Catalunya - C. Bòbila — — — 112
C. Sta. Anna - C. Provença — — — 36
C. Pau Casals - C. Vigo — — — 27
Creu Roja - Vallparda — 14 — —
Creu Roja - Vallparda (2a fase)  — 16 — —
Gran Via - Pl. Europa — — 77 —
Gran Via - Pl. Europa 77 — — —

TOTAL 77 30 77 231

*HPO: habitatges de protecció oficial

Aquestes previsions, amb un total global de 415 habi-
tatge, estan fetes sense perjudici de les que es derivin de
la programació de sòl que efectuï l’INCASOL al mu-
nicipi. Les promocions s’aniran programant successi-
vament i en funció de la disponibilitat del nou sòl que
es generi.

– Els mecanismes de concertació establerts entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet de Llobregat per a l’aplicació de
les línies d’ajut a la promoció, a la compra i a la reha-
bilitació d’habitatges es van materialitzar amb la signa-
tura, el passat 12 de juliol de 2004, del dos convenis
següents:

• Conveni entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
per a la construcció d’habitatges per a joves.

• Conveni marc entre el Departament de Medi Ambient
i Habitatge i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
per a la promoció d’habitatge social al municipi de
l’Hospitalet de Llobregat.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les agrupacions
de jutjat de pau en funcionament a l’Alt
Empordà
Tram. 314-07763/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07763/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les agrupacions de jutjat de pau en funcio-
nament a l’Alt Empordà

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Riera i Pairó, Albert

Les agrupacions de secretaries de jutjats de pau a la
comarca de l’Alt Empordà i l’assignació dels jutjats de
pau corresponents a cada agrupació s’adjunten en an-
nex.

La plantilla actual de cada agrupació i la situació admi-
nistrativa en que es troba cada persona assignada, s’ad-
junta en annex.

La dotació econòmica als ajuntaments amb jutjat de
pau, mitjançant subvencions, per a l’any 2005, s’adjun-
ta en annex.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el règim de gestió
actual de la residència per a gent gran
Els Arcs, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-07764/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07764/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el règim de gestió actual de la residència
per a gent grant Els Arcs, de Figueres (Alt Empordà)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Riera i Pairó, Albert

D’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament
del Parlament de Catalunya, us fem saber que el Depar-
tament de Benestar i Família disposa d’un contracte de
gestió de 24 places de centre de dia i 84 de residència.

Durant l’any 2005 no hi ha hagut cap canvi en el mo-
del de gestió. En tot cas, l’octubre de 2004 va tenir lloc
un canvi d’entitat gestora.

Pel que fa a la dotació econòmica, els mòduls d’aquest
any són; 23,32 euros /dia (centre de dia) i 35,72 euros /
dia (residència). El màxim previst és de 204.283,20
euros per al centre de dia i 1.095.175,20 euros per a la
residència.

Quant al personal que treballa a la residència, es com-
pon de:

Personal d’atenció directa

– 25 gerocultors/es

– 3 infermers/res

– 1 fisioterapeuta

– 1 psicòleg/òloga

– 1 terapeuta ocupacional

– 1 metge/essa

– 1 treballador/a social

Personal d’atenció indirecta

– director/a

– cuina (2 cuiners/es i 3 ajudants de cuina)

– Neteja i bugaderia (6 auxiliars de neteja)

– Manteniment (1 persona)

Aquesta dotació de personal pràcticament no difereix
de la que hi havia l’agost de 2004, quan es va adjudi-
car el nou concurs de gestió.

En aquests moments hi ha un increment d’hores de fi-
sioterapeuta, en l’actualitat es troba en procés de selec-
ció un segon fisioterapeuta, i la incorporació de la figu-
ra del psicòleg i del terapeuta ocupacional.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els plans plurien-
nals d’inversions a càrrec de l’1% cul-
tural establerts pel Departament de
Cultura amb els altres departaments
de la Generalitat des del 12 de febrer
de 2004 fins avui
Tram. 314-07835/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07835/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els plans pluriennals d’inversions a càrrec
de l’1% cultural establerts pel Departament de Cultu-
ra amb els altres departaments de la Generalitat des del
12 de febrer de 2004 fins avui

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
07835/07, formulada per la Il·lustre senyora Carme-
Laura Gil i Miró, diputada 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:

Els plans plurianuals d’inversions a càrrec de l’1% cul-
tural previstes en aplicació dels convenis amb altres
Departaments de la Generalitat, s’estan definint atenent
a l’estricte compliment d’allò que determina el Decret
175/1994, sobre l’u per cent cultural i la Llei 9/1993,
del Patrimoni Cultural Català.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les relacions privi-
legiades establertes pel Departament
de Cultura amb la Comissió Europea,
el Parlament Europeu i el Consell d’Eu-
ropa
Tram. 314-07838/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07838/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les relacions privilegiades establertes pel
Departament de Cultura amb la Comissió Europea, el
Parlament Europeu i el Consell d’Europa

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
07838/07, formulada per la Il·lustre senyora Carme-
Laura Gil i Miró, diputada 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 Departament de Cultura participa en la política cul-
tural europea mercès a les decisions de la Conferencia
Para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas (CARCE) i ho fa a través de dues vies.

Primerament, com a conseqüència de les actuacions
que es deriven de l’aplicació de les Regles sobre la par-
ticipació autonòmica als comitès d’execució de la Co-
missió Europea, comitès establerts a la Decisió 1999/
468/CE. Els comitès que afecten la cultura són dos: el
Comitè 46, Comitè d’aplicació del programa pel qual
s’estableix un instrument únic de finançament i de pro-
gramació per a la cooperació cultural i el Comitè 47,
Comitè d’aplicació del programa d’estímul al desenvo-
lupament, la distribució i la promoció d’obres audiovi-
suals europees.

D’altra banda, en conformitat amb els acords de la
CARCE de 28 de feber de 2005, BOE de 16 de març,
s’ha fixat el procediment de participació al Consell de
Ministres de Cultura de la Unió Europea i al Comitè
d’Assumptes Culturals, preparatori del Consell, on les
Comunitats Autònomes participaran de forma rotatòria.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els nous progra-
mes de col·laboració establerts pel
Departament de Cultura amb el Depar-
tament d’Educació i sobre els exis-
tents abans del 2004 que han estat
ampliats
Tram. 314-07839/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07839/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els nous programes de col·laboració esta-
blerts pel Departament de Cultura amb el Departament
d’Educació i sobre els existents abans del 2004 que han
estat ampliats

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
07839/07, formulada per la Il·lustre senyora Carme-
Laura Gil i Miró, diputada 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 passat 19 de maig de 2005, el Departament de Cultu-
ra i el Departament d’Educació van signar un conveni
de col·laboració entre els respectius Departaments per
a l’aplicació del programa «Itineraris de Lectura», que
té per objecte la promoció de la literatura catalana en
l’àmbit de l’ensenyament primari i secundari.

Enguany, amb motiu de l’Any del Llibre i la Lectura,
el programa Itineraris de Lectura ha doblat el pressu-
post i compta amb un total de 84.000 euros dels quals
30.000 els aporta el Departament d’Educació.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els equipaments
gestionats o participats pel Departa-
ment de Cultura que s’han incorporat a
programes científics de departaments
universitaris i instituts de recerca des
del 12 de febrer del 2004
Tram. 314-07840/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07840/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els equipaments gestionats o participats pel
Departament de Cultura que s’han incorporat a progra-
mes científics de departaments universitaris i instituts
de recerca des del 12 de febrer del 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
07840/07, formulada per la Il·lustre senyora Carme-
Laura Gil i Miró, diputada 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 Departament de Cultura, articula de forma habitual
la seva participació amb programes científics amb de-
partaments universitaris i instituts de recerca a través
del KRTU.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els programes de
col·laboració establerts pel Departa-
ment de Cultura amb el de Benestar i
Família per incentivar el coneixement
del patrimoni cultural català
Tram. 314-07841/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07841/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els programes de col·laboració establerts pel
Departament de Cultura amb el de Benestar i Família
per incentivar el coneixement del patrimoni cultural
català

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
07841/07, formulada per la Il·lustre senyora Carme-
Laura Gil i Miró, diputada 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 Departament de Cultura col·labora de forma habitual
amb el Departament de Benestar i Família d’acord amb
l’Ordre CLT/39/2003, de 23 de gener, per la qual s’es-
tableix la visita pública gratuïta dels monuments i dels
museus que es gestionen des del Departament de Cultu-
ra i les entitats que en depenen per a majors de 65 anys.

En els darrers anys, els departaments de Cultura i de
Benestar i Família han endegat actuacions amb l’objec-
tiu de difondre el coneixement del patrimoni cultural
català. Concretament, del 12 de febrer de 2004 ençà,
s’ha aprovat l’Ordre CLT/456/2004, de 23 de novem-
bre, de modificació de l’Ordre CLT/249/2003, de 21 de
maig, per la qual es fixen els preus públics que ha
d’aplicar la Biblioteca de Catalunya.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les operacions de
crèdit de més de sis milions d’euros
concedides per l’Institut Català de Fi-
nances al llarg dels exercicis 2003,
2004 i 2005
Tram. 314-07884/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07884/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les operacions de crèdit de més de sis mi-
lions d’euros concedides per l’Institut Català de Finan-
ces al llarg dels exercicis 2003, 2004 i 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

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

La política del govern en relació a l’Institut Català de
Finances està orientada a la potenciació i al sanejament
d’aquesta entitat.

En aquest sentit, l’any 2003 es va caracteritzar per un
insuficient sanejament i per una gran concentració de
risc, 33 operacions d’import superior a 6 milions d’eu-
ros.

L’any 2004 l’activitat de l’Institut va estar marcada pel
sanejament i un creixement raonable, de manera que el
crèdit concedit va créixer un 18% amb un gran esforç
per millorar les dotacions. L’any 2004 es van concedir
9 operacions de crèdit d’import superior a 6 milions
d’euros.

Finalment, l’any 2005 es caracteritza per l’expansió de
l’Institut Català de Finances sobre unes bases més sò-
lides, i, fins al moment, les operacions de crèdit d’im-
port superior a 6 milions d’euros concedides són 9.

Barcelona, 8 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les operacions de
finançament a favor de l’empresa Er-
cross fetes per l’Institut Català de Fi-
nances els anys 2004 i 2005
Tram. 314-07885/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-07885/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les operacions de finançament a favor de
l’empresa Ercross fetes per l’Institut Català de Finan-
ces els anys 2004 i 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

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

El principi de secret bancari que regeix l’activitat de
tota entitat financera impedeix proporcionar informació
sobre les operacions de finançament de l’Institut Català
de Finances a l’empresa ERCROS en els anys 2004 i
2005, més enllà de les que han transcendit als mitjans
de comunicació atesa la notorietat de l’empresa i de la
informació derivada del recent procés de compra per
part d’ERCROS de l’empresa química Aragonesas.

A l’Institut Català de Finances en tant que desenvolu-
pa una activitat bancària que està sotmesa a l’ordena-
ment jurídic privat, li es d’aplicació el principi fona-
mental del secret bancari consagrat a l’article 12 de la
Primera Directiva Bancària 77/780/CEE en la redacció
que li va donar la Directiva 85/345/CEE. En conse-
qüència, es poden donar xifres agregades sobre l’acti-
vitat de l’Institut Català de Finances, però no sobre cli-
ents concrets.

El deure del secret bancari que ha de respectar l’Insti-
tut Català de Finances si vol mantenir la seva credibi-
litat i confiança en el mercat financer només pot perme-
tre les excepcions que per llei s’admeten i amb l’abast
que a la llei es preveuen. Una interpretació més ample,
extra legem, abocaria l’entitat a vulnerar el dret a la
intimitat dels prestataris i per extensió el deure a man-
tenir el secret bancari.

Barcelona, 5 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estudi i el tracta-
ment de les restes arqueològiques tro-
bades a la plaça Major de Banyoles
(Pla de l’Estany)
Tram. 314-08010/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08010/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estudi i el tractament de les restes arque-
ològiques trobades a la plaça Major de Banyoles (Pla
de l’Estany)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rigau i Oliver, Irene

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
08010/07, formulada per la Il·lustre senyora Irene Rigau
i Oliver, diputada 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:

Les obres de remodelació de la plaça Major de Banyo-
les han posat al descobert una única estructura circular
amortitzada en la seva part superior per un dipòsit mo-
dern del segle XX que possiblement es correspon amb
les obres de construcció i arranjament del sistema de
clavegueram de la plaça Major realitzats l’any 1935.

L’estructura circular sembla correspondre a les restes
d’una font que, inicialment, havia de ser construïda al
centre d’aquesta plaça però que, finalment, no va ser
acabada i en el seu lloc s’hi va instal·lar un enllumenat
elèctric. El 1898 el projecte d’urbanització de la plaça
comporta un rebaix del subsòl que podria haver afectat
restes arqueològiques anteriors. La troballa d’aquesta
estructura circular coincideix amb notícies orals. Actu-
alment els resultats de la intervenció estan en estudi.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’adaptació dels
centres educatius per a alumnes amb
discapacitats
Tram. 314-08012/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08012/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’adaptació dels centres educatius per a
alumnes amb discapacitats

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

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:

El Departament d’Educació disposa d’un Pla de supres-
sió de barreres arquitectòniques als centres de la seva
titularitat, que s’està executant d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries. Així mateix, i en l’àmbit de
les seves competències, aquest Departament efectua
mesures de foment per a la supressió de barreres ar-
quitectòniques als centres de titularitat municipal, mit-
jançant convenis i actuacions a càrrec dels seus pres-
supostos.

En annex es trameten les llistes relatives als centres
docents als quals s’ha subministrat material d’educació
especial els anys 2004 i 2005.

Pel que fa a carros eruga, cal indicar que l’any 2004
se’n subministraren dos al CEIP Joan Perich i Valls, de
Sant Joan Despí; un al CEIP Beat Bonaventura Gran,
de Riudoms, i un altre al CEIP Fabra, d’Alella.

Així mateix, l’any 2005 se subministraren un carro eru-
ga i una cadira de rodes al CEIP Pérez Sala, de Vilas-
sar de Mar, i un carro eruga i una cadira de rodes al
CEIP Fortià i Solà, de Torelló.

Pel que fa a material informàtic específic subministrat
als centres per a l’alumnat amb necessitats educatives
especials, l’any 2004 se subministrà als centres se-
güents:

– CEIP Fortià i Solà, de Torelló

– CEIP Dr. Alberich i Casas, de Reus

– CEIP Eladi Homs, de Valls

– CEIP Mestral, de Vila-seca

– CEIP Mowgli, de Reus

– CEIP Pau Casals, de l’Hospitalet de Llobregat
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– IES Eduard Fontseré, de l’Hospitalet de Llobregat

– CEIP El Cim, de Teià

– CEIP Joan Miró, de Canovelles

– CEIP Pau Vila, d’Esparreguera

– CEIP Ítaca, de Badalona

– CEIP Amat i Verdú, de Sant Boi de Llobregat

– CEIP Salvador Lluch, de Gavà

– CEIP Joan Perich i Valls, de Sant Joan Despí

– CEIP La Renaixença, de Manresa

– SES de Badalona

– CEIP Margalló, de Castelldefels

– IES Salvador Vilaseca, de Reus

– Escola Jardí, de Granollers

– Escola Pia, de Sitges

Quant a l’any 2005:

– IES Gaudí, de Reus

– IES Baix Camp, de Reus

– CEIP Sant Sebastià, d’Els Pallaresos

– CEIP Antoni Gaudí, de Sant Boi de Llobregat

– IES La Mallola, d’Esplugues de Llobregat

– CEIP Flama, de Sant Fruitós de Bages

– SES Sant Quirze de Besora

– CEIP Pompeu Fabra, de Vilanova del Camí

– CEIP Germans Corbella, de Cardedeu

– CEIP 3 d’abril, de Móra d’Ebre

Cal assenyalar també que el Departament d’Educació
dóna resposta a totes les peticions dels centres docents
públics per adaptació de banys per a alumnes que pa-
teixin algun tipus de discapacitat física que els afecti la
mobilitat, i que per norma tots els centres educatius que
ho demanen disposen de personal de suport per ajudar
els alumnes que pateixen qualsevol tipus de discapa-
citat.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

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 raó per la qual
no ha presentat el mes de juny l’avalu-
ació del grau de compliment de la nor-
mativa actual sobre exhibició de pel·lí-
cules de cinema en català
Tram. 314-08069/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08069/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la raó per la qual no ha presentat el mes de
juny l’avaluació del grau de compliment de la norma-
tiva actual sobre exhibició de pel·lícules de cinema en
català

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de
Política Lingüística.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

La normativa que regula la presència del català al cine-
ma es troba a l’article 28 de la llei 1/1998, de 7 de ge-
ner, de política lingüística.

El Govern, a través de la Secretaria de Política Lingüís-
tica, va assumir el compromís d’avaluar la convenièn-
cia de modificar la Llei de Política Lingüística en tots
els seus aspectes, un dels quals és el que es refereix al
cinema en català.

Aquesta avaluació i la proposta de modificació
d’aquells aspectes de la llei que es considerin insufici-
ents o de difícil aplicació, s’ajornen fins a l’aprovació
del nou Estatut, que determinarà l’abast possible per a
un nou text legal en matèria de política lingüística.

És per això que l’avaluació final sobre la conveniència
de modificar la Llei de Política Lingüística resta pen-
dent de conèixer el text de l’Estatut pel que fa a la nos-
tra llengua.

Barcelona, 20 de setembre de 2005

Miquel Pueyo i París
Secretari de Política Lingüística
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les raons per les
quals el Departament de Cultura no ha
realitzat o corealitzat amb el Departa-
ment de la Presidència la campanya
«Ballem en català»
Tram. 314-08073/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08073/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre les raons per les quals el Departament de
Cultura no ha realitzat o correalitzat amb el Departa-
ment de la Presidència la campanya «Ballem en català»

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de
Política Lingüística.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

L’Entitat Autònoma de Difusió Cultural (EADC) col·la-
bora de forma permanent amb la Unió de Músics de
Catalunya (UMC) i aquesta col·laboració es tradueix en
el suport a diversos dels projectes impulsats per aquesta
entitat. La Unió de Músics de Catalunya es dedica, de
forma permanent, a defensar els drets socials dels mú-
sics, a aglutinar diferents entitats representatives dels
músics professionals i a donar suport i potenciar la co-
operació entre les entitats.

És per aquest treball permanent que realitzen que el
Departament de Cultura col·labora no només puntual-
ment en un esdeveniment, sinó en el marc de tot el tre-
ball que aquesta desenvolupa, i sempre en referència a
projectes específics que la pròpia UMC presenta als
programes de suport de l’EADC.

Tanmateix, la campanya «Ballem en català» és un dels
projectes que s’han  presentat a la convocatòria de con-
curs públic per a la concessió de subvencions per a ini-
ciatives adreçades a promoure els usos interpersonals
de la llengua catalana, en el marc de la campanya «Dó-
na corda al català»,  durant l’any 2005, convocada pel
Departament de la Presidència i que es va publicar al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4325
del 17 de febrer de 2005.

Aquest concurs va ser convocat pel Departament de la
Presidència ja que, pel Decret 193/2004, de 20 de fe-
brer, de segona modificació del Decret 296/2003, de 20

de desembre, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competències dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, és aquest el
Departament al qual es van atribuir les funcions relaci-
onades amb la política lingüística, competències que
anteriorment havien estat assumides pel Departament
de Cultura.

El Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i de
reestructuració de diversos departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat especifica que la Secretaria de
Política Lingüística assumeix les funcions atribuïdes a
la Direcció General de Política Lingüística pel Decret
53/2003, de 20 de febrer, que se suprimeix. I entre
aquestes funcions hi ha l’impuls i la coordinació de les
mesures dels departaments de la Generalitat que tenen
repercussió sobre el foment de la llengua catalana.

Una de les accions promogudes des de la Secretaria de
Política Lingüística per tal d’assolir els objectius mar-
cats ha estat la d’obrir aquesta convocatòria adreçada a
subvencionar iniciatives relacionades amb la sensibilit-
zació per a l’extensió de l’ús social de la llengua cata-
lana, activitats de mobilització popular i accions que
tinguessin com a finalitat la creació d’opinió i genera-
ció de discurs.

L’Associació de Músics MUSICAT va presentar una
sol·licitud de subvenció acompanyada d’un projecte
centrat en l’àmbit de la música que, per les seves carac-
terístiques, es va considerar adequat subvencionar.
L’objectiu de la proposta presentada era incentivar la
creació de música ballable cantada en català.

Entre les accions concretades al projecte podem desta-
car les següents:

– convocatòria d’un concurs públic de composició de
temes ballables cantats en català;

– convocatòria pública per a la participació en la cam-
panya de totes les formacions de ball que actuïn a Ca-
talunya; edició del catàleg Ballem en català, que in-
clouria totes les formacions musicals participants i que
es lliuraria als  ajuntaments, a les comissions de festes
i a les entitats organitzadores i promotores d’especta-
cles de ball en general, en tot el territori de parla cata-
lana;

– organització d’un cicle d’actuacions (gira «Ballem en
català») a diferents municipis;

– edició d’un CD amb els temes seleccionats en el con-
curs de composició, etc.

Els criteris en què s’ha basat la Secretaria de Política
Lingüística per decidir atorgar la subvenció són els se-
güents:

– És una actuació que convida a participar en la crea-
ció d’una peça musical a qualsevol dels perfils lingüís-
tics de destinataris a qui s’adreça la campanya: tant les
persones que saben parlar català i el parlen habitual-
ment, com les que tenen un coneixement passiu de la
llengua però habitualment no la utilitzen en les seves
comunicacions.

– Hi ha un interès clar per fomentar l’ús de la llengua
catalana i es lliga amb referents culturals i lúdics.
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– És una actuació que potencia els factors emocionals
identitaris que vinculen més intensament els joves i
adolescents a la llengua catalana, per tal d’incrementar
la seva percepció del català com una llengua que ser-
veix per a activitats lúdiques i que permet modular una
imatge personal atractiva i moderna.

– Es tracta d’un projecte que permet  mantenir contacte
amb empreses i professionals del món de la música,
àmbit en què calia treballar, i a més se centra en un sec-
tor, el de la música ballable, clarament deficitari pel que
fa a l’ús de la llengua catalana.

– És un projecte que té un abast territorial, i es comple-
menta amb les actuacions del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística.

L’actuació de la Secretaria de Política Lingüística da-
vant d’aquest projecte ha estat la mateixa que en els
altres casos d’entitats que s’han presentat a les subven-
cions, i se centra en la gestió de l’expedient i el segui-
ment i control de les actuacions que cada entitat s’ha
compromès a dur a terme.

En aquest cas concret, la Unió de Músics ha estat l’or-
ganisme que ha organitzat i dut a la pràctica aquesta
exitosa campanya. «Ballem en català» no es tracta,
doncs, d’una acció impulsada i liderada per la Secreta-
ria de Política Lingüística que, no obstant això, sempre
ha estat al costat de la Unió de Músics i ha treballat
també, pel que fa a alguns aspectes concrets, conjunta-
ment amb aquesta associació, quan aquesta li ho ha
demanat.

No cal dir que la Secretaria de Política Lingüística, i
justament per la tangencialitat de les funcions que té
assignades, sempre ha treballat en col·laboració amb les
unitats  implicades en el temes derivats de les accions
de política lingüística que s’han impulsat des dels dife-
rents òrgans del Govern.

Pel que fa als interlocutors, el Servei de Normalització
Lingüística de la Secretaria de Política Lingüística ha
estat la unitat que ha fet el seguiment de tot el procés i
la que ha tingut els contactes amb els representants de
la Unió de Músics sempre que ha calgut.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Miquel Pueyo i Paris
Secretari de Política Lingüística

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el fet que les ten-
sions del sector exterior limiten el crei-
xement de l’economia
Tram. 314-08137/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08137/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el fet que les tensions del sector exterior
limiten el creixement de l’economia

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Olano i García, M. Ángeles

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

El fort creixement de la demanda interna, juntament
amb l’encariment del preu del petroli i l’apreciació de
l’euro enfront del dòlar, està impulsant l’augment de les
importacions, deteriorant el saldo exterior. Aquest és un
fet que cal contrarestar amb una millora de la compe-
titivitat exterior, objectiu que forma part de les políti-
ques impulsades per aquest Govern.

Barcelona, 14 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la proposta de
modificació de la Llei 37/1992, de l’Im-
post sobre el Valor Afegit (IVA), res-
pecte a les prestacions de serveis i
assistència social dels centres resi-
dencials
Tram. 314-08143/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08143/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la proposta de modificació de la Llei 37/
1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), respec-
te a les prestacions de serveis i assistència social dels
centres residencials
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Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Olano i García, M. Ángeles

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

Els serveis d’atenció sociosanitària a infants, joves, in-
capacitats físics o psíquics i gent gran que realitzen els
centres residencials tributen actualment al tipus del 7%
de conformitat amb l’article 91.Dos.2on de la Llei de
l’IVA (Llei 37/1992, de 28 de desembre).

Ara bé, cal tenir en compte que la prestació dels serveis
esmentats queda exempta de tributar, per aplicació de
l’article 20.U.8è de la mateixa llei, en el cas que es trac-
ti d’establiments públics o que tinguin reconegut el
caràcter social.

L’article 20.U.8è suposa la transposició al Dret intern
de la norma continguda a l’article article 13.A.g de la
Sisena Directiva 77/388/CEE del Consell de 17 de
maig, on es preveu l’exempció de les prestacions de
serveis i lliuraments de béns directament relacionades
amb l’assistència social realitzades per entitats de dret
públic i altres organismes a qui els Estats membres els
reconegui el caràcter social.

Per tant, només en el cas que el servei sigui prestat per
una entitat privada que no tingui reconegut el caràcter
de social, la prestació del servei quedaria subjecta a
l’impost.

En referència a la possibilitat d’aprovar un tipus
impositiu superreduït, cal que es tracti de serveis o béns
recollits en l’annex H de la directiva i que no es trobin
emparats en el règim d’exempció.

Barcelona, 8 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si considera
que el dèficit de finançament de les
comunitats autònomes està relacio-
nat amb els mecanismes de coopera-
ció a l’hora d’establir els objectius
pressupostaris
Tram. 314-08146/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08146/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si considera que el dèficit de finançament
de les comunitats autònomes està relacionat amb els
mecanismes de cooperació a l’hora d’establir els objec-
tius pressupostaris

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Olano i García, M. Ángeles

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

La llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabili-
tat pressupostària i la Llei orgànica 5/2001, de 13 de
desembre, complementària a la Llei general d’estabilitat
pressupostària, estableixen que durant el primer semes-
tre de l’any, en el marc del Consell de Política Fiscal i
Financera, s’acorda l’objectiu d’estabilitat pressupostà-
ria de les comunitats autònomes per als tres exercicis
següents, que després aprova el Govern.

Posteriorment, i en el termini d’un mes, s’ha d’aprovar,
també en el Consell de Política Fiscal i Financera, l’ob-
jectiu d’estabilitat corresponent a cada comunitat autò-
noma.

Barcelona, 14 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’informe de con-
juntura presentat per l’Institut d’Estu-
dis Autonòmics
Tram. 314-08147/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08147/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’informe de conjuntura presentat per l’Ins-
titut d’Estudis Autonòmics

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Olano i García, M. Ángeles

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

El Govern no considera oportú opinar sobre preguntes
tan genèriques relatives als diferents informes econò-
mics que es realitzen a través de molt diverses institu-
cions.

Barcelona, 14 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’enquesta tocant
a la percepció de l’endeutament, duta
a terme on line per l’Associació Gene-
ral de Consumidors
Tram. 314-08172/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08172/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’enquesta tocant a la percepció de l’endeu-
tament, duta a terme on line per l’Associació General
de Consumidors

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Olano i García, M. Ángeles

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

Les iniciatives tendents a conèixer millor la realitat
econòmica, i en aquest cas la percepció del nivell d’en-
deutament per part dels consumidors, són positives
perquè poden ajudar a prendre decisions als agents
polítics i econòmics.

Ara bé, el Govern no opina sobre aquest tipus de en-
questes o altres estudis de molt diversos tipus realitzats
per molt diverses institucions privades.

Barcelona, 14 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el manteniment
del tipus d’interès en el 2% pot contri-
buir a mantenir el creixement econò-
mic
Tram. 314-08179/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08179/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si el manteniment del tipus d’interès en el
2% pot contribuir a mantenir el creixement econòmic

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Olano i García, M. Ángeles

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

Els tipus d’interès actuals, fixats pel Banc Central Eu-
ropeu, estan ajudant a impulsar el creixement de l’eco-
nomia catalana, encara que alhora poden generar ten-
sions inflacionistes.

Barcelona, 14 de setembre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ajut econòmic
possiblement sol·licitat per l’Ajunta-
ment de Parets del Vallès (Vallès Ori-
ental) amb motiu dels mil cent anys del
municipi
Tram. 314-08217/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08217/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’ajut econòmic possiblement sol·licitat per
l’Ajuntament de Parets del Vallès (Vallès Oriental) amb
motiu dels mil cent anys del municipi

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

En la data de formulació de la pregunta escrita 314-
05293 el Govern no tenia constància de cap sol·licitud
d’ajut al municipi de Parets del Vallès per la commemo-
ració del milcentenari del municipi. Sol·licitud que ha
estat tramitada amb posterioritat.

Barcelona, 28 de setembre de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la repercussió que
tindrà en l’actual Pla de l’habitatge ca-
talà el Pla de l’habitatge aprovat per
l’Estat
Tram. 314-08277/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08277/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre la repercussió que tindrà en l’actual Pla de l’ha-
bitatge català el Pla de l’habitatge aprovat per l’Estat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, es dóna resposta a la pregun-
ta parlamentària 314-08277/07.

El Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’apro-
va el Pla Estatal 2005-2008 per afavorir l’accés dels
ciutadans a l’habitatge, recull moltes de les mesures
introduïdes pel Decret 454/2004, de 14 de desembre, de
desplegament del Ple per al dret a l’habitatge 2004-
2007.

Tanmateix, el Govern de la Generalitat tramita actual-
ment un Decret d’actualització del Pla pel Dret a l’Ha-
bitatge, que inclourà les noves mesures de finançament
recollides pel RD 801/2005. Entre les mesures previs-
tes, cal destacar els augments del Preu Bàsic i dels co-
eficients multiplicadors per a determinar els preus mà-
xims de les diverses tipologies d’habitatges protegits.
Alhora, també està en fase de negociació el conveni de
determinació de les quotes reservades a Catalunya pel
Pla estatal.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les accions previs-
tes davant el Govern de l’Estat per a
demanar explicacions al Govern fran-
cès amb relació a l’atac contra cami-
ons que duien fruita catalana al mercat
de Perpinyà
Tram. 314-08288/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08288/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les accions previstes davant el Govern de
l’Estat per a demanar explicacions al Govern francès
amb relació a l’atac contra camions que duien fruita
catalana al mercat de Perpinyà

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Luna i Vivas, Rafel

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-08288/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Rafael Luna i Vivas del Grup Parlamentari del Partit
Popular, d’acord amb allò que preveu els articles 132 i
133 de Reglament del Parlament, informem que:

El Govern de la Generalitat ha instat el Govern de l’Es-
tat per tal de demanar explicacions al Govern francès.

Les autoritats espanyoles, a través de l’ambaixada a
París, han manifestat les queixes oportunes i la preocu-
pació del Govern a les autoritats franceses.

A més, la Ministra, Elena Espinosa, ha tractat directa-
ment aquesta qüestió en la reunió que va mantenir amb
l’ambaixador de França a Espanya el passat mes de
juliol i ha adreçat també, després dels incidents del mes
de juliol, una carta al seu homòleg francès per manifes-
tar-li la preocupació dels governs estatal i català per
aquests fets. Fets que hem de considerar de tot punt
inacceptables i intolerables en el marc de mercat únic
que garanteix el tractat de la Unió Europea. En la seva
carta la Sra. Ministra va sol·licitar del govern francès
l’adopció de totes les mesures oportunes per evitar la
repetició dels esmentats incidents.

No ens consta que aquest tipus d’actuacions per part
dels productors francesos no s’hagi tornat a repetir i,
per tant, hem de considerar-los com a fets aïllats i no
com una tornada a la situació recurrent que existia en
el passat i que va donar lloc en el seu dia a actuacions
davant les institucions comunitàries i a una sentència
del Tribunal de Justícia de la CE a l’any 1997.

Per altra banda, segons ens han comunicat des del Mi-
nisteri, el clima de relacions bilaterals amb França és
molt positiu, constatant una bona actitud per part de les
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autoritats franceses davant la preocupació que li ha es-
tat manifestada per la Ministra, a instància del Govern
de la Generalitat.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si la Generalitat ha
assumit despeses relacionades amb el
Fòrum de les Cultures Barcelona 2004
en els exercicis de 2003, 2004 i 2005
Tram. 314-08298/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08298/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si la Generalitat ha assumit despeses rela-
cionades amb el Fòrum de les Cultures Barcelona 2004
en els exercicis de 2003, 2004 i 2005

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: López i Rueda, Rafael

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria del
Govern.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

Al marge de les activitats pròpies, la Generalitat de
Catalunya amb motiu del Fòrum Universal de les
Cultures i d’acord amb el conveni de col·laboració en-
tre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona  signat el 10 de
maig de 2001 per a la celebració del Fòrum Universal
de les Cultures Barcelona 2004, ha efectuat al pressu-
post  del Fòrum  en els exercicis 2003, 2004 i 2005 les
aportacions següents (en euros):

Any 2003  2004  2005

Aportacions
ordinàries 1.202.024,00 1.202.024,00

Aportacions
extraordinàries 17.126.234,00 42.211.425,23

D’altra banda, informar que el Teatre Nacional de Ca-
talunya  coproduí amb el Fòrum Universal de les cultu-
res 6 obres teatrals amb una despesa de 530.702,18 eu-
ros corresponents a l’exercici 2004.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Ernest Maragall i Mira
Secretari de Govern

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si és cert que el
conseller i el secretari general del De-
partament de Justícia gaudeixen de
vals de menjador
Tram. 314-08307/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08307/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si és cert que el conseller i el secretari ge-
neral del Departament de Justícia gaudeixen de vals de
menjador

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

El Departament de Justícia ha lliurat tiquets de menjar
a tot el personal que presta serveis en el Departament
i per aquells dies en que presta serveis en horari partit,
amb independència de quin sigui el seu vincle amb
l’Administració, en termes anàlegs amb allò establert
als acords de la Mesa Sectorial de negociació del per-
sonal d’administració i tècnic de 14 de juliol de 1992,
de 7 de juliol de 2003 i de 16 de Febrer de 2004, apro-
vats pels corresponents acords de Govern.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els consellers i els
alts càrrecs que gaudeixen de vals de
menjador
Tram. 314-08308/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08308/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els consellers i els alts càrrecs que gaudei-
xen de vals de menjador

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

La regulació del sistema d’ajut per al menjar per als
funcionaris d’administració i tècnics i del seu àmbit
d’aplicació personal es troba en l’Acord de la Mesa
Sectorial de Negociació de Personal d’Administració i
Tècnic, de data de 14 de juliol de 1992, aprovat pel
Govern el 9 de novembre de 1992. Acord que estableix
que seran beneficiaris d’aquest sistema d’ajut els fun-
cionaris i els interins de l’àmbit d’administració i tèc-
nics que fan jornada de 37 hores i 30 minuts.

Barcelona, 26 de setembre de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quantes zones
delimitades d’esbarjo amb barbacoes
hi ha en espais forestals i quantes en
parcs naturals i espais PEIN
Tram. 314-08322/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08322/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quantes zones delimitades d’esbarjo amb
barbacoes hi ha en espais forestals i quantes en parcs
naturals i espais PEIN

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, es dóna resposta a la pregun-
ta parlamentària 314-08322/07.

1. Actualment, d’acord amb el darrer inventari d’àrees
recreatives de Catalunya, elaborat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge, a Catalunya hi ha un total de
423 àrees recreatives, les quals es distribueixen en els
següents àmbits territorials:

– Serralades Litorals i Prelitorals: 190

– Pirineu i Prepirineu: 152

– Terres de l’Ebre: 51

– Comarques Centrals de Barcelona i Lleida: 30

2. Pel que fa al nombre de zones delimitades d’esbar-
jo amb barbacoes ubicades a parcs naturals, són les
següents:
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Ubicació de les àrees de lleure en els Espais Naturals de
Protecció Especial que disposen de barbacoes:

Espai Natural Nombre àrees Clausurades Zones properes fora
de Protecció Especial  amb barbacoa  definitivament en  espai o no gestionades

els dos darrers anys* per l’espai

Aigüestortes i Estany
   de Sant Maurici, parc nacional 4
Aiguamolls de l’Empordà, parc natural 0 1
Albera, paratge natural d’interès nacional 0 3
Cap de Creus, parc natural 1
Alt Pirineu, parc natural 1 2
Zona Volcànica de la Garrotxa, parc natural 1 1
Cadí Moixeró, parc natural i Pedraforca,
   paratge natural d’interès nacional 20 1
Montsant, parc natural 7 1
Ports, parc natural 4 1
Montgrí, espai d’interès natural 1
Poblet, paratge natural d’interès nacional 3 (1 en fase

de reubicació)

(*) Cal tenir present que durant aquest estiu la totalitat de les barbacoes existents en zones de risc d’incendi i en l’àmbit dels parcs han estat clausurades
temporalment.

Espai Natural Nombre àrees Clausurades Zones properes fora
de Protecció Especial  amb barbacoa  definitivament en  espai o no gestionades

els dos darrers anys* per l’espai

Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, parc nacional 2 (Zona Perifèrica 2 (Zona d’influència

del Parc Nacional) Parc Nacional)
– Ponin (Naut Aran, – La Farga (Vall de Boí)
gestionada pel Conselh – Conangles (Vielha e
Generau d’Aran) Mig Aran. gestionada pel
– Pont dera Montanheta Conselh Generau d’Aran)
(Naut Aran, gestionada
pel Conselh Generau
d’Aran)

Albera, paratge natural
d’interès nacional 3

– Font Santa Llúcia
(La Jonquera)
– Font del Conill (Espolla)
– Sant Silvestre de
Valleta (Llança)

Cap de Creus, parc natural 1
– Mas Ventós
(Port de la Selva)

Alt Pirineu, parc natural 1 2
– Pallerols (Montferrer – Bordes de Virós (Alins)
i Castellbó) – Sant Joan de l’Erm nou

(Montferrer i Castellbó)
Zona Volcànica de la Garrotxa,
parc natural 1 1

– Xenacs (Les Preses) – Can Patxet (Santa Pau)
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Espai Natural Nombre àrees Clausurades Zones properes fora
de Protecció Especial  amb barbacoa  definitivament en  espai o no gestionades

els dos darrers anys* per l’espai

Cadí Moixeró, parc natural
i Pedraforca, paratge natural
d’interès nacional 20 1

– Torrent de Cerc – Limit del PNIN
(Alàs i Cerc) Pedraforca (Saldes)
– Els Orris, Font
de la Vinya Vella,
Santuari Paller,
Pont de Sant Joan,
Riugréixer (Bagà)
– Font de l’Ingla,
Font Freda, l’Agre,
Pradell de Pi
(Bellver de Cerdanya)
– Coll de Bauma,
Font de Gisclareny
(Gisclareny)
– Font Terrers,
Torrentsenta (Gósol)
– Planells del Sastró
(Josa i Tuixen)
– Font Major de
Cornellana
(La Vansa i Fórnols)
– Bastanist, Coll
de Pallers
(Montellà i Martinet)
– Gresolet, La Serra
(Saldes)

Montsant, parc natural 7 1
– Sant Joan del Codolar – Sant Pau (La Figuera)
(Cornudella)
– Sant Antoni i Santa
Magdalena (Ulldemolins)
– Embassament i
Sant Salvador (Margalef)
– Santa Llúcia (La Bisbal)
– La Foia (Cabacés)

Ports, parc natural 4 1
– La Franqueta - Mas – Santa Madrona (Arnes)
dels Ateus (Horta de
Sant Joan)
– Ermita Sant Roc (Paüls)
– Sant Julià
(Alfara de Carles)
– Cova Avellanes (Roquetes)

Montgrí, espai d’interès natural 1
– Coll de Les Sorres
(Torroella de Montgrí).
Estan tancades.

Poblet, paratge natural
d’interès nacional 3

– Font Negra. (Barranc
de Castellfollit - Vimbodí)
que serà substuida en breu
per l’àrea de la Roca de l’Abella
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Espai Natural Nombre àrees Clausurades Zones properes fora
de Protecció Especial  amb barbacoa  definitivament en  espai o no gestionades

els dos darrers anys* per l’espai

Poblet, paratge natural – Ermita Santíssima
d’interès nacional Trinitat (Barranc

Trinitat. L’Espluga
de Francolí)
– Font de la Teula
(Barranc del Titlllar.
Vimbodí)

(*) Cal tenir present que durant aquest estiu la totalitat de les barbacoes existents en zones de risc d’incendi i en l’àmbit dels parcs han estat clausurades
temporalment.

3. Durant aquest estiu la totalitat de les barbacoes exis-
tents en zones de risc d’incendi han estat clausurades
temporalment en aplicació del Reial Decret Llei 11/
2005. Enguany s’han inspeccionat totes les àrees recre-
atives existents a Catalunya i s’han precintat aquelles
barbacoes d’obra que no s’ajustaven a la normativa
vigent.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les inspeccions
fetes pel Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge i els seus organismes i
empreses a establiments industrials
en els exercicis 2003 i 2004 i el primer
semestre del 2005
Tram. 314-08332/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08332/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les inspeccions fetes pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge i els seus organismes i em-
preses a establiments industrials en els exercicis 2003
i 2004 i el primer semestre del 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, es dóna resposta a la pregun-
ta parlamentària 314-08332/07, conjuntament amb la
iniciativa 314-08333/07.

En el període de referència, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua ha realitzat les inspeccions següents:

Any Inspeccions Expedients
sancionadors

2003 15.928 427
2004 14.173 264
1er semestre 2005   9.900 138

Els diversos motius que han generat aquestes inspecci-
ons són els que s’indiquen tot seguit:

Motiu de les denúncies Nombre
de denúncies

Abastaments i abocaments
   líquids-indústries 6
Abocaments líquids 535
Abocaments sòlids 40
Captacions subterrànies 93
Captacions superficials 61
Extracció d’àrids 23
Moviment de terres 2
Neteges de llera 1
Obres 53
Ocupacions 5
Subministrament de tercers 1
Tala d’arbres 5
Altres 4

Total 829

L’Agència de Residus de Catalunya, per la seva banda,
ha efectuat en el període de referència les visites d’ins-
pecció següents:

Any Inspeccions Expedients
sancionadors

2003 4.084 351
2004 3.915 454
1er semestre 2005 2.204 231
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D’aquestes inspeccions, les motivades per denúncies ho
han estat pels motius que es detallen a continuació:

Motiu de les denúncies Nombre
de denúncies

Abocament incontrolat 503
Aplicació agrícola sense autorització 44
Emmagatzematge sense autorització 180
Crema sense autorització 119
Transport sense autorització 11
Gestió de residus incorrecta 179

D’altra banda, el Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge, a través de la Direcció General de Qualitat
Ambiental, i en compliment de la normativa vigent, ha
realitzat les inspeccions a establiments industrials se-
güents:

Any Inspeccions

2003 182
2004 116
1er semestre 2005 77

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les propostes d’am-
pliació i de millora industrials denega-
des pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge i per l’Agència Catalana de
l’Aigua
Tram. 314-08333/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08332/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts atorgats
pel Ministeri d’Afers Socials a les enti-
tats catalanes per a programes socials
mitjançant el 0,52 per cent de l’IRPF
Tram. 314-08349/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08349/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els ajuts atorgats pel Ministeri d’Afers So-
cials a les entitats catalanes per a programes socials
mitjançant el 0,52 per cent de l’IRPF

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís; Turull i
Negre, Jordi

D’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament
del Parlament de Catalunya, us informem que, a hores
d’ara, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no ha
emès les resolucions corresponents a les subvencions
atorgades a les ONG per a programes socials a través de
la recaptació del 0,52% de l’IRPF corresponent a la
convocatòria de l’any 2005.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions fetes
pel Departament de Benestar i Família
per a obtenir més recursos per a pro-
grames socials d’ONG catalanes pro-
vinents del 0,52 per cent de l’IRPF
Tram. 314-08350/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08350/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les gestions fetes pel Departament de Ben-
estar i Família per a obtenir més recursos per a progra-
mes socials d’ONG catalanes provinents del 0,52 per
cent de l’IRPF

Grup Parlamentari: Convergència i Unió
1.25.15.
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Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís; Turull i
Negre, Jordi

D’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament
del Parlament de Catalunya, us fem saber que la infor-
mació sobre aquestes dades es troba al Ministerio de
Economía y Hacienda del Govern de l’Estat, atès que
és qui té la competència sobre l’assignació tributària de
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

D’altra banda, coincidint amb l’inici de la campanya de
la renda, el Departament de Benestar i Família va do-
nar suport a la campanya «Declara la teva solidaritat,
no et costa res» en col·laboració amb la Taula d’entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya, que tenia com a
objectiu fomentar que les persones contribuents mar-
quessin la casella «altres fins d’interès social» en el
moment de fer la declaració de la renda, per tal d’im-
pulsar les aportacions que reben les ONG a Catalunya.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions del
Departament de Benestar i Família per
a incidir en la distribució dels recursos
provinents del 0,52 per cent de l’IRPF
destinats a programes socials o per a
obtenir-ne la gestió
Tram. 314-08351/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08351/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les gestions del Departament de Benestar i
Família per a incidir en la distribució dels recursos pro-
vinents del 0,52 per cent de l’IRPF destinats a progra-
mes socials o per a obtenir-ne la gestió

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís; Turull i
Negre, Jordi

D’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament
del Parlament de Catalunya, us informem que la conse-
llera del Departament de Benestar i Família ha tractat
ja sobre aquest assumpte a les diverses reunions que
manté amb el ministre de Trabajo y Asuntos Sociales i
amb la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Fa-
mília y Discapacidad.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre com preveu el De-
partament de Benestar i Família com-
pensar les ONG que han rebut l’any
2005 ajuts provinents del 0,52 per cent
de l’IRPF per a programes socials en
quantia inferior a la dels anys anteriors
Tram. 314-08352/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08352/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre com preveu el Departament de Benestar i
Família compensar les ONG que han rebut l’any 2005
ajuts provinents del 0,52 per cent de l’IRPF per a pro-
grames socials en quantia inferior a la dels anys ante-
riors

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís; Turull i
Negre, Jordi

D’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament
del Parlament de Catalunya, us informem que, atès que
es tracta d’una subvenció d’àmbit estatal, queda fora de
l’àmbit del Departament de Benestar i Família interve-
nir en la decisió presa pel Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. No obstant això, aquest Departa-
ment, pel que fa a les competències que té assignades
en matèria de serveis socials, continua treballant d’una
forma constant i fluida amb les ONG de Catalunya.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el conveni previst
en l’acord verbal del gener del 2005
entre la Secretaria de Telecomunicaci-
ons i Societat de la Informació i el Con-
sell Comarcal de l’Alta Ribagorça per a
la utilització del projecte Alt Pirineu
Digital
Tram. 314-08363/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08363/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el conveni previst en l’acord verbal del
gener del 2005 entre la Secretaria de Telecomunicaci-
ons i Societat de la Informació i el Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça per a la utilització del projecte Alt
Pirineu Digital

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: López i Pla, Agustí

El conveni esmentat, que es troba actualment en fase
d’anàlisi i negociació entre ambdues parts, defineix un
pla de treball per al desenvolupament de la Societat del
Coneixement i de les infraestructures de telecomunica-
cions avançades als municipis del Pont de Suert, la Vall
de Boi i Vilaller i a tots els seus nuclis de població.
Aquest pla de treball pretén aportar els recursos adients
per a fer possible que la comarca sigui un referent en el
desplegament de les aplicacions, serveis i continguts de
la Societat del Coneixement, basats en les telecomuni-
cacions de banda ampla, tal com en els seus inicis va
ser el projecte RuralNet.

Pel que respecta als seus possibles efectes retroactius,
caldrà esperar a tancar el contingut d’aquest per poder
respondre completament a aquest punt. De totes mane-
res, cal dir que el Consell Comarcal, que disposava
d’uns serveis de connectivitat, els seguirà gaudint des-
prés de la signatura de l’esmentat conveni.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Carles Solà i Ferrando
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la proliferació de
grups radicals i moviments «okupes»
a Barcelona i el seguiment que se’n fa
Tram. 314-08383/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08383/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la proliferació de grups radicals i movi-
ments «okupes» a Barcelona i el seguiment que se’n fa

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

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

L’1 de novembre de 2005 la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra tindrà competències plenes a la
ciutat de Barcelona. Malgrat no estar-hi desplegats la
Divisió d’Informació del cos de Mossos d’Esquadra ha
analitzat aquest entorn radical per conèixer la seva
manera d’operar.

El nombre i l’activitat d’aquests grups es manté en els
nivells d’aquests darrers anys. És més, pel que fa als
sectors radicals del moviment okupa s’ha observat que
els aldarulls a la via pública han disminuït.

Això no obstant, a vegades s’atribueixen –sense pro-
ves– algunes actuacions, que es desconeix l’autoria, al
concepte genèric de «grup radical».

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures de
seguretat preses arran dels incidents
produïts durant les festes del barri de
Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-08384/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08384/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures de seguretat preses arran dels
incidents produïts durant les festes del barri de Gràcia,
de Barcelona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que la pregunta 314-08384/07 es respon conjun-
tament amb la pregunta 314-08385/07.

El cos de Mossos d’Esquadra fins a l’1 de novembre de
2005 no serà el responsable en matèria de seguretat
ciutadana, a la ciutat de Barcelona.

El dispositiu previst, seguint les indicacions de col·labo-
ració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, era d’un
caporal i cinc agents els dies 12, 13 i 14 d’agost, i d’un
caporal i set agents, els dies 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21
d’agost. La Brigada Mòbil va prestar-hi servei amb la
dotació següent: nit del 18 al 19 d’agost: 3 furgonetes,
17 agents; nit del 19 al 20 d’agost: 5 furgonetes, 33
agents; nit del 20 al 21 d’agost: 5 furgonetes, 32 agents
i nit del 21 al 22 d’agost: 2 furgonetes, 12 agents.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els dispositius de
seguretat que hi havia previstos per a
garantir la seguretat durant les festes
del barri de Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-08385/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08384/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera ne-
cessària la revisió del Pla d’ordenació
urbanística de Begur (Baix Empordà)
Tram. 314-08387/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08387/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si considera necessària la revisió del Pla
d’ordenació urbanística de Begur (Baix Empordà)

Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

Proponents: Clavell Nadal, Dolors

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 Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur va
ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió de data 14 de maig de 2003. Aquest
POUM suposava la revisió de l’anterior Pla general de
1989 que alhora revisava el Pla general de 1982, el qual
havia estat anul·lat per una sentència del Tribunal Su-
prem de l’any 1987.

El municipi de Begur es troba situat en el centre de la
Costa Baix empordanesa, en general sobre uns terrenys
de gran dificultat topogràfica i alhora d’alt valor paisat-
gístic i ecològic. Així una superfície de quasi 400 hec-
tàrees d’aquest municipi, ubicada de manera discontí-
nua sobre la franja costanera no edificada, es troba
protegida per l’espai anomenat Muntanyes de Begur in-
clòs dins el Pla d’espais d’interès natural de Catalunya.
Aquest municipi entre els anys 50 i 60, per la seva si-
tuació estratègica i la qualitat natural dels seus terrenys,
va patir una molt forta pressió urbanística, que va com-
portar la tramitació i aprovació de diferents plans par-
cials sobre àrees extremadament delicades (Aigua
Gelida, Aiguafreda, Platja Fonda, Aigua Blava, La Bor-
na, Mas Mató, Residencial Begur, Punta Espinuda,
S’antiga, Cap Rubí, Port d’Espí, Sa Roda, Montcal, Es
Valls, Sa Tuna, Ses Falugues, Ses Costes...). Bona part
d’aquestes urbanitzacions que s’iniciaven en aquell
moment amb més o menys bona fortuna, es troben en
el moment de la revisió del Pla de l’any 2002 en di-
ferent estat d’urbanització i de consolidació per l’edi-
ficació.

Seguint els criteris ambientals descrits en la memòria
del Pla, aquest document suposa la desclassificació
d’una part de sòls urbanitzables delimitats o no delimi-
tats contemplats l’any 1989, i que comporta en conjunt
la desprogramació de més de 164 hectàrees de sòl ur-
banitzable. Tot i així el Pla contempla 21 sectors urba-
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nitzables delimitats: 3 corresponen a sectors urbanitza-
bles amb Pla parcial aprovat pendent de desenvolupar,
8 corresponen a sectors anteriorment classificats com a
programats (superfície 32,65 ha), 7 corresponen a sec-
tors anteriorment classificats com sectors no progra-
mats (superfície 40,24 ha) i 3 a nous sectors (superfí-
cie 9,13 ha). Els sectors pendents de desenvolupament
suposen una superfície total de 82,02 ha.

Pel que fa al sòl urbà el POUM del 2003 incorpora de
nou dins aquest règim de sòl 4 antics sectors urbanitza-
bles:

– el sector d’Esclanyà (S-2) per haver-se desenvolupat

– els sectors Rec de Fornells (S-13) i Es Castellet de
Baix (S-14) que suposen una superfície total de 8,88 ha
i un màxim de 38 habitatges.

– el sector Industrial d’Esclanyà (S-19.2) situat al costat
del nucli de Palafrugell a l’interior del municipi i tam-
bé una petita àrea a Esclanyà anteriorment classificada
com a sòl no urbanitzable que permet un màxim de 4
habitatges. Aquest polígon s’anomena Mas Regencós.

En la resta de sòl urbà pendent de desenvolupar o urba-
nitzar, el POUM contempla a més els següents polígons
d’actuació:

– 35 polígons pendents de desplegament o gestió urba-
nística, els quals es subjecten i condicionen a la redac-
ció de plans de millora urbana, projectes de reparcel·la-
ció i projectes d’urbanització.

– 5 polígons amb entitat de conservació que es troben
pendents únicament de les obligacions que es deriven
dels estatuts de les Juntes de Compensació.

– 13 polígons on únicament resta completar la urbanit-
zació.

– 9 actuacions aïllades que comporten l’obtenció d’es-
pais públics pel municipi, en general pel sistema d’ex-
propiació.

Sobre tots els polígons de sòl urbà no consolidat la
Comissió d’Urbanisme de Girona, en l’acord d’apro-
vació definitiva introdueix l’obligació prevista en la
Llei d’Urbanisme de reserva del 20% per la construc-
ció d’habitatges de protecció pública, així com l’obli-
gació de destinació del 10% de l’aprofitament urba-
nístic en sòls residencials al programa municipal de
sòl i habitatge.

Per tot això cal entendre que el planejament vigent a
Begur ve a recollir una situació urbanística resultat de
diferents anys de creixement desmesurat, que no es pot
ignorar pel seu grau d’urbanització i consolidació de
l’edificació que suposava a l’any 2003. Per altra part la
desclassificació de sòls urbans previstos en successius
planejaments generals podria comportar la indemnitza-
ció dels drets urbanístics generats.

En qualsevol cas s’ha de destacar que l’aprovació del
Pla director urbanístic del sistema costaner ve a blindar
o protegir definitivament els «buits» que restaven entre
els espais inclosos en el PEIN i les trames urbanes i
urbanitzables. A l’igual, el Pla director costaner dels
sectors urbanitzables delimitats sense pla parcial apro-
vat incideix sobre un dels sectors urbanitzables, en con-

cret el sector S-8 a Sa Riera, als efectes de reconside-
rar el seu creixement i aprofitament urbanístic.

Davant d’això exposat resulta pot recomanable la revi-
sió total del POUM de Begur.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les nou actu-
acions de millora en infraestructures
educatives a les comarques nord-ori-
entals, anunciades pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques
el 7 d’abril del 2005
Tram. 314-08403/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08403/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les nou actuacions de millora en infraes-
tructures educatives a les comarques nord-orientals,
anunciades pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques el 7 d’abril del 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

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:

En annex s’adjunta un quadre en què s’especifiquen les
actuacions de millora en centres escolars a les comar-
ques gironines.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

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

1.25.15.

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



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 d’octubre de 2005

53

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les dues actuaci-
ons de millora en infraestructures edu-
catives a les comarques del Pirineu,
anunciades pel conseller de Política
Territorial i Obres Públiques el 7 d’a-
bril del 2005
Tram. 314-08404/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08404/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les dues actuacions de millora en infraes-
tructures educatives a les comarques del Pirineu, anun-
ciades pel conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques el 7 d’abril del 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

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:

En annex s’adjunta un quadre en què s’especifiquen les
actuacions de millora a les infrastructures educatives a
les comarques del Pirineu. S’inclouen les comarques de
Val d’Aran, Pallars Sobirà, Cerdanya, Ripollès i Garrot-
xa, atès que la informació relativa a l’Alt Empordà ja
s’ha inclòs en les respostes a les iniciatives parlamen-
tàries tramitades amb números 314-07403 i 314-08405.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

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 nou construccions
escolars previstes per a les comar-
ques nord-orientals, anunciades pel
conseller de Política Territorial i Obres
Públiques el 7 d’abril del 2005
Tram. 314-08405/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08405/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre nou construccions escolars previstes per a
les comarques nord-orientals, anunciades pel conseller
de Política Territorial i Obres Públiques el 7 d’abril del
2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

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:

En annex s’adjunta un quadre en què s’especifiquen les
noves construccions escolars a les comarques gironi-
nes.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

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 l’adjudicació de la
confecció de l’uniforme del Cos de
Mossos d’Esquadra a l’empresa El
Corte Inglés
Tram. 314-08412/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08412/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’adjudicació de la confecció de l’uniforme
del Cos de Mossos d’Esquadra a l’empresa El Corte
Inglés
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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 les
consideracions següents:

Els criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàu-
sules administratives particulars eren: el preu, fins a 80
punts; altres millores, fins a 20 punts (millores logísti-
ques, fins a 10 punts i millores en la qualitat dels teixits
i materials així com en la qualitat de la confecció, mà-
xim de 10 punts).

La confecció dels uniformes es va adjudicar a l’empre-
sa El Corte Inglés, SA, perquè va obtenir la puntuació
més alta.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els estudis i els
treballs tècnics adjudicats per la Se-
cretaria General de la Presidència en
aquest exercici pressupostari, fins el
31 d’agost de 2005
Tram. 314-08417/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08417/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els estudis i els treballs tècnics adjudicats
per la Secretaria General de la Presidència en aquest
exercici pressupostari, fins el 31 d’agost de 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria Gene-
ral de la Presidència.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

Els contractes de consultoria i assistència que s’han ad-
judicat en l’àmbit de la Secretaria General de la Presi-
dència al llarg d’aquest exercici pressupostari i fins al
31 d’agost de 2005, són els que es detallen seguida-
ment:        

   
PROCEDIMENT: CONCURS OBERT

    
Expedient Adjudicatari Objecte Adjudicació Import (euros)
    
2005070 Central de Campo, S.L Estudi exploratori per mesurar 29/06/2005 75.440

el coneixement, relació, ús
i valoració dels serveis d’atenció,
tramitació i informació que
s’ofereixen a Catalunya   

     
2005079 Gabinete de Prensa Assistència tècnica a la Delegació 06/07/2005 73.399

Inforpress, S.L del Govern a Madrid per a la posada
en marxa i desenvolupament del
programa Catalunya proposa  

     
2005051 Pau Puig Scotoni Assessorament d’assumptes 21/07/2005 35.300

relacionats amb la regió bàltica
per a la Secretaria de Relacions
Internacionals  
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55   
PROCEDIMENT: CONCURS OBERT

    
Expedient Adjudicatari Objecte Adjudicació Import (euros)
    
2005068 Ideograma, S.A Assistència tècnica a l’Oficina de 07/06/2005 90.080

la Presidència en el disseny,
coordinació i posada en escena
de les activitats públiques de la
Presidència de la Generalitat
de Catalunya

    
      
PROCEDIMENT: NEGOCIAT

    
Expedient Adjudicatari Objecte Adjudicació Import (euros)
    
2005103 Centro de Gestión de Crisis Estudi sobre els principals líders 28/07/2005 26.680

y Comunicación, SL d’opinió sobre política
regional/autonòmica en el marc
del programa «Catalunya Proposa»  

     
2005011 César Ruíz-Larrea Cangas Redacció del projecte bàsic i 31/01/2005 29.968

d’execució i de la posterior
remodelació i adequació del local
ubicat al carrer Alcalà, núm. 44,
de Madrid per a la seu
de la Llibreria Blanquerna  

     
2005080 Clara Solà-Morales Redacció del projecte bàsic 21/07/2005 29.995

i d’execució de la primera fase
de les obres d’adequació del Palau
de Pedralbes  

     
2005071 Claret Serrahima Creació i disseny d’un símbol 13/06/2005 29.200

i Associats, SL  i logotip d’informació i atenció
al ciutadà de la Generalitat
de Catalunya  

     
2005089 MindLabs, S.L Estudi per a la definició del model 05/07/2005 18.000

corporatiu de gestió de butlletins
electrònics per a la Generalitat
de Catalunya  

     
2005104 Opinòmetre, SL Estudi  de juny-juliol de 2005 08/07/2005 14.000

sobre la valoració de la ciutadania
en relació amb les polítiques
públiques executades pel govern
de Catalunya  

     
2005041 Urban Technology Estudi per determinar les bases 10/05/2005 29.900

Consulting, SL del pla estratègic del futur dels
Pirineus dins del marc
de la Presidència de la Comunitat
de Treball dels Pirineus

    

Ramon García-Bragado i Acín
Secretari general de la Presidència 
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la intervenció i la
col·laboració del Gabinet Jurídic Cen-
tral en l’informe sobre la legalitat del
vot d’un regidor de la Roca del Vallès
(Vallès Oriental) en la tramitació d’un
expedient urbanístic
Tram. 314-08418/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08418/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la intervenció i la col·laboració del Gabinet
Jurídic Central en l’informe sobre la legalitat del vot
d’un regidor de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) en
la tramitació d’un expedient urbanístic

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria del
Govern.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

El Gabinet Jurídic de la Generalitat no ha intervingut ni
ha col·laborat en l’informe sobre la legalitat del vot d’un
regidor de la Roca del Vallès durant la tramitació d’un
expedient urbanístic al qual l’Il·ltre. Diputat es refereix
a la seva pregunta.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Ernest Maragall i Mira
Secretari de Govern

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la intervenció i la
col·laboració dels serveis jurídics del
Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques en l’informe sobre
la legalitat del vot d’un regidor de la
Roca del Vallès (Vallès Oriental) en la
tramitació d’un expedient urbanístic, i
en l’expedient urbanístic de Terres Ca-
vades, de Tarragona
Tram. 314-08419/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08419/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la intervenció i la col·laboració dels serveis
jurídics del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques en l’informe sobre la legalitat del vot
d’un regidor de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) en
la tramitació d’un expedient urbanístic, i en l’expedient
urbanístic de Terres Cavades, de Tarragona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

Els serveis jurídics del Departament de Governació i
Administracions Públiques no han emès informe sobre
les causes d’abstenció de membres de les corporacions
locals, establertes a l’article 28 de la Llei 30/92, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, perquè el Departament
no actua d’ofici i no ha rebut cap sol·licitud de l’Ajun-
tament de la Roca del Vallès per tal d’emetre l’informe.

Sol·licitud que sí es va rebre respecte l’expedient urba-
nístic de Terres Cavades a Tarragona, motiu pel qual,
els serveis jurídics de la delegació territorial del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques van
emetre informe sobre les circumstàncies que motiven
l’abstenció d’autoritats en la intervenció de procedi-
ments administratius.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les anomenades
minimotos
Tram. 314-08420/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08420/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les anomenades minimotos

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

D’acord amb allò que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau
fer-vos avinent que a finals de l’any 2004 es va detec-
tar en el mercat l’existència de motos, tant de benzina
com elèctriques, que per les seves petites mesures i el
marcatge CE adherit al producte, podien portar al con-
sumidor a pensar que es tractava d’un article adreçat
especialment als menors de 14 anys, és a dir, que es
tractava d’una joguina. Val a dir que la normativa de
seguretat de les joguines entén per joguina «tot produc-
te concebut o manifestament destinat a ser utilitzat amb
finalitat de joc per nens d’edat inferior a 14 anys», in-
cloent també l’obligació de portar el marcatge CE.

Un cop iniciades les actuacions inspectores es va com-
provar que aquestes motos (fabricades a Xina i impor-
tades bàsicament per majoristes d’Alacant i Madrid)
podien assolir unes velocitats que poden oscil·lar entre
50 i 60 km/h. A més, els manuals d’instruccions i els
consells de seguretat es trobaven en idioma no oficial
i, en molts casos, es feia referència explícita a diverses
edats d’ús que estaven per sota dels 14 anys.

La normativa que regula les joguines exclou els vehi-
cles amb motors de combustió, i, en tot cas, un vehicle
de joguina no pot superar la velocitat de 6 km/h. En
conseqüència, aquests articles no són joguines i no es
poden vendre com a tals.

Les mini motos han de complir altres normatives, com
ara la Directiva de Màquines i de Compatibilitat Elec-
tromagnètica per a les motos de benzina i, en el cas de
les elèctriques, també la Directiva de Baixa Tensió.

Deixant de banda l’aspecte de documentació, etiquetat-
ge i marcatge, la Inspecció ha comprovat també que
aquests articles són susceptibles de presentar materials
insuficientment resistents, cantells tallants o tempera-
tures excessives.

Les accions inspectores varen començar a la tempora-
da de Nadal de 2004. Des de llavors, i fins al dia d’avui,
(en què es continua controlant l’existència d’aquest
vehicles en el mercat a tot Catalunya) s’han realitzat

prop de 50 actuacions inspectores que han comportat la
immobilització o retirada de més de 950 unitats i la
incoació d’expedients sancionadors.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Josep Huguet i Biosca
Conseller de Comerç, Turisme i Consum

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les denúncies
rebudes pels Mossos d’Esquadra de
persones grans desaparegudes a la
comarca del Vallès Oriental els dar-
rers dos anys
Tram. 314-08421/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08421/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les denúncies rebudes pels Mossos d’Es-
quadra de persones grans desaparegudes a la comarca
del Vallès Oriental els darrers dos anys

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

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

Del setembre del 2003 fins a l’agost del 2005 s’han
rebut un total de cent cinquanta-tres denúncies per des-
aparició de persones a la comarca del Vallès Oriental,
dotze de les persones desaparegudes tenen més de 60
anys.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els accidents mor-
tals a les carreteres del Vallès Oriental
els darrers tres anys
Tram. 314-08424/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08424/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els accidents mortals a les carreteres del
Vallès Oriental els darrers tres anys

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que us annexo les dades sol·licitades.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

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 les denúncies fe-
tes als Mossos d’Esquadra per robato-
ris a domicilis del Vallès Oriental els
darrers tres anys
Tram. 314-08425/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08425/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les denúncies fetes als Mossos d’Esquadra
per robatoris a domicilis del Vallès Oriental els darrers
tres anys

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que us annexo les dades sol·licitades.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

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 les detencions
practicades pels Mossos d’Esquadra
per robatoris amb violència al Vallès
Oriental els darrers dos anys
Tram. 314-08426/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08426/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les detencions practicades pels Mossos
d’Esquadra per robatoris amb violència al Vallès Orien-
tal els darrers dos anys

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que la pregunta 314-08426/07 es respon conjunta-
ment amb les preguntes 314-08427/07 i 314-08429/07.

A la comarca del Vallès Oriental, durant el període
comprès entre el setembre del 2003 i l’agost del 2005,
el cos de Mossos d’Esquadra ha efectuat un total de
tres-centes vuitanta-sis detencions i mil tres-centes una
denúncies per robatoris amb violència o intimidació.

Quant al total de detencions per robatoris a empreses,
en el mateix període, ha estat de cinquanta-una.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les denúncies fe-
tes als Mossos d’Esquadra per robato-
ris amb violència a la comarca del
Vallès Oriental els darrers dos anys
Tram. 314-08427/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08426/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les detencions
practicades pels Mossos d’Esquadra
per robatoris a empreses del Vallès
Oriental els darrers dos anys
Tram. 314-08429/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08426/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius de la
mortaldat de peixos al riu Tenes, a
Sant Quirze de Safaja (Vallès Oriental),
aquest estiu
Tram. 314-08431/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08431/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els motius de la mortaldat de peixos al riu
Tenes, a Sant Quirze de Safaja (Vallès Oriental), aquest
estiu

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, es dóna resposta a la pregun-

ta parlamentària 314-08431/07, conjuntament amb la
iniciativa 314-08432/07.

El passat 15 d’agost, el Departament de Medi Ambient
i Habitatge, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua,
va tenir coneixement d’un episodi de mortaldat de pei-
xos a la llera del riu Tenes. Immediatament, un equip
d’inspectors de l’Agència va accedir al lloc dels fets i,
d’acord amb el resultat de la inspecció realitzada el
mateix dia 15 d’agost, el motiu de la mortaldat va ser
l’existència d’una possible avaria en el motor de la rei-
xa d’entrada a l’estació de bombament de les aigües
residuals de la xarxa de sanejament de Sant Quirze de
Safaja, fet que va tenir una duració de 3 hores, i que va
suposar l’abocament d’uns 60 m3 d’aigües residuals a
la llera del riu. En aquest sentit, el representant de l’em-
presa explotadora del sistema de sanejament va confir-
mar l’existència de l’esmentada avaria. L’obturació de
la reixa, amb el conseqüent sobreeiximent de les aigües
residuals al riu, va elevar les concentracions d’amoni i
va provocar la manca d’oxigen a les aigües del riu Te-
nes, qüestió que va provocar la mortaldat dels peixos en
aquest tram de riu.

Amb la finalitat d’evitar que es produeixin nous episo-
dis amb el mateix origen, l’Agència Catalana va instar
a l’empresa explotadora a la immediata reparació de
l’avaria, així com a la recollida dels peixos morts, com-
provant posteriorment, que el Consorci per a la Defensa
del Besòs (empresa explotadora) havia dut a terme les
dues actuacions esmentades.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les accions fetes
amb relació a la mortaldat de peixos al
riu Tenes, a Sant Quirze de Safaja (Va-
llès Oriental), aquest estiu
Tram. 314-08432/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08431/07.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts atorgats
a les associacions de defensa forestal
del Vallès Oriental de l’1 de gener de
2004 fins ara
Tram. 314-08434/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08434/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els ajuts atorgats a les associacions de de-
fensa forestal del Vallès Oriental de l’1 de gener de
2004 fins ara

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, es dóna resposta a la pregun-
ta parlamentària 314-08434/07.

El 25 de novembre de 2002 es va aprovar la Resolució
MAB/3492/2002, per la qual

es fa pública la convocatòria de concurs públic per a la
concessió d’ajuts a la gestió forestal sostenible durant
el període 2003-2004 (convocatòria 04.08.03). En
aquesta convocatòria, concretament per al Capítol 3 de
Prevenció d’incendis que s’inclouen les actuacions de
construcció i manteniment de vials aptes per vehicles
d’extinció d’incendis amb obertura de línies de defen-
sa, l’obertura de línies de defensa contra incendis fores-
tals amb eliminació de restes i la construcció de punts
de reserva d’aigua. Només l’ADF La Conreria va sol·li-
citar un ajut, el qual es va denegar per no complir amb
els requisits de la convocatòria.

El 9 de febrer de 2005 es va aprovar la Resolució
MAH/42/2005, per la qual s’aproven les bases regula-
dores dels ajuts a la gestió forestal sostenible i es fa
pública la convocatòria per als anys 2005 i 2006. En
aquesta convocatòria, concretament per al Capítol 3 de
Prevenció d’incendis, que inclou les mateixes actuaci-
ons que l’anterior convocatòria, sol·liciten ajut tres ADF
de la comarca, de les quals es deneguen dues (a l’ADF
els Cingles i a l’ADF l’Alzina) per no presentar la do-
cumentació dins del termini establert i s’atorga la cons-
trucció d’un punt d’aigua per un import de 14.761,71
euros a l’ADF Gualba.

Pel que fa a prevenció d’incendis, en data 24 de març
de 2004, es va publicar l’Ordre MAH/71/2004, de 9 de
març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts per al foment de les actuacions de les Agrupaci-
ons de Defensa Forestal i les seves associacions (con-
vocatòria 04.09.04). A l’empara d’aquesta Ordre s’ator-
guen els següents ajuts:

Atorgaments ADF Vallès Oriental: 2004

Nom ADF Inversió Manteniment

Els Cingles 15.364,00 5.000,00
Forestec 3.256,50 0,00
Gualba 2.466,79 945,76
L’Alzina 14.223,22 2.466,20
Llinars del Vallès 0,00 0,00
Montseny Congost 12.525,00 2.700,00
Montseny Migjorn 0,00 0,00
Sant Esteve
   de Palautordera 2.505,00 0,00
Sant Pere de Vilamajor 5.710,82 3.060,69
Santa Maria
   de Palautordera 1.503,00 0,00
Vallgorguina 5.010,00 0,00
Gallecs 1.502,98 1.199,90

En data 11 d’abril de 2005, es publica l’Ordre MAH/
126/2005, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions
de les Agrupacions de Defensa Forestal i les seves as-
sociacions (convocatòria 04.09.05). A l’empara d’a-
questa Ordre s’atorguen els següents ajuts:

2005

Nom ADF Inversió Manteniment

Els Cingles 22.400,00 9.750,00
Forestec 5.082,00 0,00
Gualba 0,00 1.595,00
L’Alzina 23.496,95 0,00
Llinars del Vallès 0,00 1.567,50
Montseny Congost 19.904,00 3.178,50
Montseny Migjorn 9.908,00 2.900,90
Sant Esteve
   de Palautordera 3.150,00 0,00
Sant Pere de Vilamajor 8.580,00 4.340,71
Santa Maria
   de Palautordera 1.600,00 1.520,00
Vallgorguina 3.600,00 2.640,00
Gallecs 1.800,00 1.254,00

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre total de
lletrats adscrits al Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques
Tram. 314-08447/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08447/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre total de lletrats adscrits al Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

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:

Nombre de llicenciats en dret que pertanyen al cos
d’advocacia de la Generalitat de Catalunya del Depar-
tament de la Presidència adscrits funcionalment al De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques.

NOMBRE UNITAT

2 Assessoria Jurídica

Nombre de llicenciats en dret que no són del cos d’ad-
vocacia de la Generalitat de Catalunya i que pertanyen
al cos de titulació superior d’Administració general de
la Generalitat de Catalunya:

Llocs en què es requereix titulació de dret

Conselleria
Premsa 0

Secretaria General
Assessoria jurídica 6
Direcció de serveis 0
Àrea d’organització i tècniques de gestió 0
Gabinet Tècnic 1
Servei de Recursos Humans 1
Servei gestió pressupostària i contractació 0
Servei d’administració 0
Gabinet de gestió de projectes i expropiacions 2
Servei d’expropiacions 0
Responsable de gestió patrimonial 0

10

Direcció General d’Urbanisme
Direcció General d’Urbanisme 0
Servei de Recursos 6
Servei de Secretaria de la Comissió
   d’Urbanisme de Barcelona 4
Servei Territorial d’Urbanisme de Girona 1
Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida 1
Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona 1
Servei Territorial d’Urbanisme
   de les Terres de l’Ebre 1
Sv. de Protecció de la legalitat i assessorament 1
Sv. dels Sectors d’Urbanització Prioritària
   i Renovació Urbanística 3
Sv. de Documentació i Estudis 1

19

Direcció General de Ports i Transports
Servei de Gestió Jurídica 4
Servei de Projectes i Obres 1
Servei d’Ordenació i Gestió 0
Servei de la Junta Arbitral i Formació Professional 1
Coordinador/a d’inspecció 0
Servei de Ports 0
Servei Territorial de Ports i Transports de Girona 0
Servei Territorial de Ports i Transports de Lleida 0

6

Direcció General de Carreteres
Servei de Gestió Jurídica 2
Servei Territorial de Carreteres de Girona 0
Servei Territorial de Carreteres de Lleida 0

2

Secretaria per a la Mobilitat
Delegació del Govern de la Generalitat
   a les Societats Concessionàries d’Autopistes 1

1

Secretaria per a la Planificació Territorial
Programa per al Planejament Territorial 1

1

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
Servei de Gestió Jurídica 2
Subdirecció general d’arquitectura 0
Sv. de conservació i millora del patrimoni 0
Sv. de costes 0

2

Serveis Territorials de Barcelona
Serveis Territorials de BCN 0
Servei Territorial de Ports i Transports 0
Servei Territorial de Carreteres 1

1

TOTAL 42

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

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 nombre actual de
lletrats en la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-08448/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08448/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre actual de lletrats en la Genera-
litat de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria del
Govern.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

El Gabinet Jurídic disposa, a data 26 de setembre d’en-
guany, de 100 funcionaris del Cos d’Advocacia de la
Generalitat de Catalunya en servei actiu distribuïts de
la següent manera:

– 43 a les Unitats Centrals del Gabinet Jurídic.

– 49 a les Unitats Departamentals del Gabinet Jurídic.

– 8 a les Unitats Territorials del Gabinet Jurídic.

Pel que fa al personal del Cos d’Advocacia de la Gene-
ralitat de Catalunya en situació d’inactiu hi ha un total
de 22 funcionaris, distribuïts de la següent manera:

– 14 en excedència voluntària per incompatibilitats.

– 8 en situació de serveis especials.

A més a més, dins del Gabinet Jurídic hi ha 25 perso-
nes del Cos Superior General d’Administració que ocu-
pen lloc de lletrat, assumint funcions contencioses o
consultives, distribuïdes de la següent manera:

– 18 a les Unitats Centrals del Gabinet Jurídic.

– 7 a les Unitats Territorials del Gabinet Jurídic.

En qualsevol cas, per saber exactament el nombre de
funcionaris del Cos Superior General d’Administració
que desenvolupa tasques d’assessorament jurídic dins
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, cal
adreçar-se al Departament de Governació i Administra-
cions públiques.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Ernest Maragall i Mira
Secretari de Govern

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el criteri per a de-
terminar els informes jurídics que fan
els funcionaris de la Generalitat i els
que s’encarreguen externament i so-
bre el procediment de contractació
d’informes jurídics externs
Tram. 314-08449/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08449/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el criteri per a determinar els informes ju-
rídics que fan els funcionaris de la Generalitat i els que
s’encarreguen externament i sobre el procediment de
contractació d’informes jurídics externs

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria del
Govern.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

En termes generals el criteri per a determinar quins in-
formes jurídics fan els propis funcionaris de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i quins són objecte
d’encàrrec a tercers depèn, en primer lloc, de la conve-
niència de comptar amb un assessorament jurídic espe-
cialitzat emès des de fora de l’estructura pròpiament
administrativa en una matèria concreta i, en segon lloc,
de la disponibilitat dels propis serveis d’assessorament
jurídic de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de
que els Departaments poden fer servir altres criteris que
justifiquin la contractació d’un assessorament jurídic
extern.

Recordem que l’encàrrec d’informes jurídics a tercers
té sentit quan l’Administració considera que l’opinió
d’un jurista expert, amb coneixements especialitzats és
necessària per a orientar o recolzar una actuació admi-
nistrativa concreta.

Per últim, la sol·licitud d’informes a tercers és compa-
tible amb la sol·licitud d’informe al Gabinet Jurídic de
la Generalitat de Catalunya. Aquesta compatibilitat no
s’ha d’entendre en cap cas com una equivalència,
doncs els informes de tercers no poden substituir en cap
cas els informes jurídics que han d’emetre els serveis
jurídics de la Generalitat de Catalunya quan aquests són
preceptius.
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Respecte quin és el procediment de selecció i contrac-
tació d’informes jurídics externs, els respectius Depar-
taments han d’aplicar els procediments previstos en la
normativa reguladora de la contractació de les Adminis-
tracions Públiques, en particular els relatius als contrac-
tes de consultoria i assistència.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Ernest Maragall i Mira
Secretari de Govern

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les raons per les
quals els informes jurídics relatius a
l’expedient urbanístic de les Terres
Cavades, de Tarragona, es van fer al
departament competent de la Genera-
litat i l’informe relatiu al Pla de les Hor-
tes, de la Roca del Vallès (Vallès Orien-
tal), es va fer externament
Tram. 314-08450/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08450/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les raons per les quals els informes jurídics
relatius a l’expedient urbanístic de les Terres Cavades,
de Tarragona, es van fer al departament competent de
la Generalitat i l’informe relatiu al Pla de les Hortes, de
la Roca del Vallès (Vallès Oriental), es va fer externa-
ment

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

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:

Com ja es va avançar en una resposta anterior, en el si
dels expedients de Terres Cavades i la Roca que es tra-
mitaven en el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques es van dur a terme els següents trà-
mits:

Respecte del de la Roca del Vallès es va debatre en la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, el supòsit del vot
d’un regidor en el cas de l’aprovació de la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació del Sector SPR-4
Les Hortes. Sobre aquest, la CUB va considerar correc-
ta la interpretació jurídica efectuada pel Secretari Mu-
nicipal i va determinar que no existia causa legal d’abs-
tenció, per la qual cosa el 14 de juliol de 2004 es va
aprovar definitivament la Modificació puntual. No s’ha
de perdre de vista que formaven part de la CUB sis re-
presentants dels ens locals, proposats per les organitza-
cions associatives d’entitats locals de Catalunya, tres

dels quals són de l’Associació catalana de municipis i
comarques i tres de la Federació de municipis de Cata-
lunya i cap d’ells va fer cap objecció.

Amb posterioritat, i en relació al cas de la modificació
del Pla general d’ordenació urbana de Tarragona es va
seguir el procediment fins al tràmit corresponent a l’in-
forme de la Comissió Territorial d’Urbanisme, que va
ésser emès el 21 de juliol de 2004. No obstant això, a
posteriori va tenir entrada a la Delegació territorial del
Govern un escrit que plantejava uns fets de nova notí-
cia, pels quals es posava de manifest que el germà del
tinent d’alcalde

era propietari de part dels terrenys en l’àmbit del sòl
urbanitzable no programat PAU 2 Terres Cavades, ob-
jecte de modificació. Per aquesta raó, es va considerar
imprescindible que els serveis jurídics del Departament
estudiessin els motius d’abstenció en la participació en
el ple municipal del tinent d’alcalde per la seva relació
de parentiu amb un propietari del sector.

Aquest informe és el que va servir de base al director
general d’Urbanisme per a formular la proposta de de-
negació, la qual així mateix va servir de base a la reso-
lució del Conseller de 5 d’octubre de 2004 per la qual
es denegà l’aprovació definitiva de l’esmentada Modi-
ficació puntual.

Posteriorment el Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques havia de dictar resolució respecte el
recurs d’alçada interposat pels regidors del Grup muni-
cipal de Convergència i Unió contra l’acord d’aprova-
ció definitiva de 14 de juliol de 2004 de la modificació
de la Roca del Vallès. En relació a aquest expedient,
com ja hem esmentat, hi havia un primer pronuncia-
ment en què la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va
considerar correcta la interpretació jurídica efectuada
pel Secretari municipal de l’ajuntament esmentat en
considerar que no existia causa legal d’abstenció.

Atès que en ambdós supòsits tenien circumstàncies si-
milars i diferències tant materials com de la fase del
procediment administratiu i també judicial, la Conselle-
ria va considerar oportú sol·licitar un dictamen extern,
a una persona experta en temes urbanístics i de règim
local, amb l’objectiu de contrastar opinions jurídiques.
Per tant, l’opció del Departament era cercar la visió
jurídica d’una persona experta, aliena a l’administració,
que amb la suficient independència emetés la seva opi-
nió i que així, contribuís amb elements nous al debat,
la reflexió i ponderació prèvies necessàries per a fixar
unes pautes d’actuació que han de coadjuvar a adoptar
la correcta decisió dels òrgans urbanístics en cada cas.

Per tant doncs, és voluntat de la Conselleria disposar
d’un criteri que estableixi quines són les premisses que
cal considerar d’ara en endavant per a valorar casos
com els que s’han plantejat, per aquesta raó busca més
d’una opinió jurídica, per a formar aquest criteri. La
contractació externa doncs ve motivada pel fet que una
opinió jurídica externa només es pot obtenir, encara que
sigui una obvietat, per una persona externa, als serveis
jurídics de la Conselleria. Finalment, entenem que
aquesta actuació enriqueix la formació de voluntat dels
òrgans resolutoris per a les futures decisions que l’ad-
ministració haurà de prendre en el dia a dia, en defini-
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tiva, es tracta de contrastar els informes emesos pels
Serveis jurídics de la Conselleria.

En cap cas la Conselleria al·lega la manca de mitjans
per a poder resoldre el cas. Simplement, es cercava un
dictamen extern i per això, en l’expedient administra-
tiu es fa constar que no existeixen mitjans a l’adminis-
tració per a dur a terme aquests informe i que cal con-
tractar serveis externs. Per tant, com hem dit, és la
pròpia naturalesa de l’informe el que justifica la seva
contractació externa i en cap cas, això ha de ser inter-
pretat com que el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques no disposi de mitjans materials o per-
sonals suficients.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina persona va
encarregar al senyor Romà Miró l’in-
forme relatiu a l’expedient del Pla de
les Hortes i el vot d’un regidor de l’A-
juntament de la Roca del Vallès (Vallès
Oriental) i el procediment que va em-
prar
Tram. 314-08451/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08451/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quina persona va encarregar al senyor
Romà Miró l’informe relatiu a l’expedient del Pla de les
Hortes i el vot d’un regidor de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès (Vallès Oriental) i el procediment que va
emprar

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

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:

L’informe jurídic realitzat per l’advocat Romà Miró
Miró va ser encarregat pel director general d’Urbanis-
me i va ser tramitat mitjançant un contracte menor, atès
que l’import del seu cost era de 3.480,00 euros, d’acord
amb el que disposen els articles 56 i 201 del Reial De-
cret Legislatiu 2/2002, de 16 de juny, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques.

El pagament de la minuta d’honoraris esmentada va ser
imputat a la partida pressupostària PO01 D/227000700/

1211, corresponent a «Estudis i treballs tècnics», del
Pressupost de la Secretaria General del Departament,
atès que és la única partida que té el Pressupost del
Departament per a la tramitació de tots els estudis i tre-
balls tècnics, els quals, per la seva naturalesa, es consi-
deren una despesa corrent i, per tant, s’han d’imputar
al capítol 2 del pressupost.

Barcelona, 30 de setembre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el seu grau de pa-
trocini i de col·laboració en la publica-
ció de la guia «Catalonia at hand»
Tram. 314-08452/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08452/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el seu grau de patrocini i de col·laboració en
la publicació de la guia «Catalonia at hand»

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

D’acord amb allò que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau
fer-vos avinent que en el marc de la convocatòria del
Departament de la Presidència per a subvencions a pro-
jectes de l’any 2005 («per a la consolidació d’empreses
periodístiques, empreses periodístiques editores de
premsa digital i d’emissores de ràdio i televisió, per
l’extensió de mitjans de comunicació i per al foment de
l’espai català de comunicació»), La Vanguardia Edicio-
nes SL va presentar una sol·licitud de subvenció per al
projecte «Barcelona Newsletter», que posteriorment va
passar a anomenar-se «Catalonia at hand/Catalunya en
la mano».

Analitzada la proposta, i consultat el Departament de
Comerç, Turisme i Consum, el Departament de la Pre-
sidència va aprovar el projecte, consistent en l’edició
d’una publicació en anglès i castellà que pretén ser útil
al viatger que ve de fora de l’àmbit lingüístic català
durant la seva estada al país, donar-li a conèixer el con-
text i la realitat catalana i informar dels esdeveniments
setmanals més destacables.

El Departament de Comerç, Turisme i Consum submi-
nistra a l’empresa editora la informació d’agenda i
d’activitats que es fan a Catalunya d’acord amb els cri-
teris del projecte. El suplement està pensat i dissenyat
per ciutadans de fora de l’àmbit lingüísitc català que
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visiten Catalunya, i la seva distribució es directa a
aquest perfil de turista, i per tant, no entra en altres ca-
nals de distribució on hi ha altres publicacions. Amb
aquest criteri, es va demanar a La Vanguardia que de-
diqués part del suplement a explicar què és Catalunya,
i a destacar algunes dades significatives del país, com
ara el nostre PIB o elements destacats de la nostra his-
tòria.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Josep Huguet i Biosca
Conseller de Comerç, Turisme i Consum

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les subvencions
atorgades a escoles d’estiu l’any 2005
Tram. 314-08457/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08457/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les subvencions atorgades a escoles d’estiu
l’any 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

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:

Es tramet en annex la llista de les escoles d’estiu del
curs 2004-2005 subvencionades pel Departament
d’Educació.

Barcelona, 29 de setembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

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 possible sub-
venció atorgada a la Universitat Pro-
gressista d’Estiu de Catalunya
Tram. 314-08458/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08458/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la possible subvenció atorgada a la Univer-
sitat Progressista d’Estiu de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria Gene-
ral de la Presidència.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

El Departament de la Presidència ha atorgat, l’any
2005, una subvenció de 65.000 euros a l’Associació 19
de juliol, promotora d’una Universitat d’estiu europea,
laica i progressista.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Ramon García-Bragado i Acín
Secretari general

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les característiques
del suplement per a l’alumnat d’ESO
que editarà el diari El País
Tram. 314-08461/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08461/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les característiques del suplement per a
l’alumnat d’ESO que editarà el diari El País

Grup Parlamentari: Convergència i Unió
1.25.15.
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Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de
referencia amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

Annex

L’edició en català del suplement d’El País de los Estu-
diantes, segons es detalla en el projecte presentat per
l’empresa, «pretén afavorir l’hàbit de la lectura, fomen-
tar la incorporació de les noves tecnologies a l’educa-
ció, facilitar l’aprenentatge als alumnes d’ESO i de
Batxillerat de tot Catalunya i orientar els professors
sobre la utilització didàctica de la premsa escrita».

El projecte, que ha estat subvencionat per la Generali-
tat, integra en un sol programa-escola l’educació, la
informació i les noves tecnologies, ja que, segons la
sol·licitud presentada, «es tracta d’un projecte educatiu
que facilita l’arribada dels diaris als centres educatius
i ofereix, a més a més, la possibilitat de ser una activi-
tat / concurs a través d’un programa on-line al web del
diari. Amb aquest programa, professors i alumnes es
converteixen en periodistes i participen en l’elaboració
d’un diari propi com si fos imprès mitjançant un siste-
ma de maquetació i edició a través d’Internet».

El programa, l’edició impresa i el seu web «constituei-
xen un espai obert i una eina d’integració entre pares,
professors i alumnes». L’objectiu d’aquesta multiplici-
tat de suports que s’engloba sota el programa-escola és,
tal i com subratlla l’empresa impulsora, «aconseguir
utilitzar la premsa escrita no només com un mitjà de
comunicació, sinó com un objecte d’estudi, i facilitar
activitats que ajudin els estudiants a conèixer el món de
la premsa des de dins».

La llengua que s’utilitza és el català, tant pel que fa al
suplement d’El País de los Estudiantes, com als suports
i complements del programa on-line.

La periodicitat del suplement d’El País de los Estudian-
tes és setmanal i durant el curs escolar 2005 / 2006.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Enric Marín i Otto
Secretari

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la seva contribu-
ció econòmica a l’adquisició de l’im-
moble que serà la seu de la Universitat
Catalana d’Estiu
Tram. 314-08466/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08466/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la seva contribució econòmica a l’adquisi-
ció de l’immoble que serà la seu de la Universitat
Catala d’Estiu

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de
Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

L’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al
projecte de creació d’un centre d’estudis amb residèn-
cia de la Universitat Catalana d’Estiu és l’establerta en
el conveni, de 12 de novembre de 2003, entre la Gene-
ralitat de Catalunya i la Universitat Catalana d’Estiu,
que establia unes aportacions totals del Departament de
la Presidència de 720.000 euros.

D’aquesta quantitat, 405.000 euros de la partida
PR0102//D/610.00.01/1211 del pressupost vigent es
destinen a la compra de l’edifici.

El preu de venta de l’immoble és de 580.000 euros.

Aquesta  compra, que inclou  l’edifici i els terrenys
adjacents, es realitzarà per diferents administracions
segons els percentatges i la despesa següent:

Generalitat de Catalunya 405.000 69,82%
Consell General
   dels Pirineus Orientals 87.500 15,09%
Consell General
   del Llenguadoc Rosselló 70.000 12,07%
Ajuntament de Prada 17.500 3,02%

La resta d’aportacions fins als 720.000 euros compro-
mesos, autoritzats per Acord de Govern de 14 de febrer
de 2004, es destinen a l’adequació i les obres de cons-

1.25.15.

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



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 d’octubre de 2005

67

trucció dels annexos previstos en el projecte arquitec-
tònic. Aquesta quantitat serà transferida en forma de
subvenció a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu a
càrrec del capítol VII del pressupost de la Secretaria
General del Conseller Primer.

Apel·les Carod-Rovira
Secretari de Coordinació Interdepartamental

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la valoració de la
campanya «Ballem en català»
Tram. 314-08468/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08468/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la valoració de la campanya «Ballem en
català»

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn-
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de
Política Lingüística.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

Ballem en català és un dels projectes que es van  pre-
sentar a la convocatòria de concurs públic per a la con-
cessió de subvencions per a iniciatives adreçades a pro-
moure els usos interpersonals de la llengua catalana, en
el marc de la campanya Dóna corda al català, durant
l’any 2005, convocada pel Departament de la Presidèn-
cia i que es va publicar al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya núm. 4325 del 17 de febrer de 2005.

Aquesta campanya impulsada per la Unió de Musics de
Catalunya té com a objectiu impulsar la creació de
música ballable cantada en català i fer-ne difusió entre
les orquestres i el seu públic.

Amb aquests objectius es van fer un seguit d’actuaci-
ons:

1. Convocatòria concurs públic de composició de te-
mes ballables cantats en català. A aquest concurs s’hi
van presentar 150 composicions originals, de les quals
el jurat en va seleccionar 20 perquè formessin part del
CD i del DVD del Ballem en català.

2. Convocatòria pública per a la participació en la
campanya de les formacions de ball. Un cop feta la
convocatòria s’han adherit a la iniciativa 64 formacions

musicals de tot Catalunya, entre les quals hi figuren
totes les grans orquestres de ball catalanes. Les forma-
cions musicals que participen en el Ballem en català
han d’interpretar com a mínim 6 temes dels 20 selecci-
onats en cadascuna de les seves actuacions.

3. Lliurament a les formacions musicals adherides a la
campanya dels temes seleccionats en el concurs de
composició amb els arranjaments adequats a cadascu-
na i la maqueta corresponent. Per tal de facilitar la fei-
na a les formacions musicals s’han fet tres tipus d’ar-
ranjament dels 20 temes seleccionats (per a orquestres,
per a grups i per a conjunts) per tal que s’adeqüin a la
formació musical, sigui quina sigui la seva tipologia.

4. Edició CD que inclou els temes seleccionats en el
concurs de composició. S’ha fet arribar gratuïtament a
totes les emissores de ràdio públiques i privades i a les
escoles i clubs de ball. També es comercialitza a través
de la distribuïdora discogràfica corresponent. Se n’ha
fet un tiratge de 5.000 exemplars.

5. Edició DVD amb els temes seleccionats. S’ha distri-
buït gratuïtament a les televisions generalistes i a les
televisions locals. Se n’ha fet un tiratge de 1.000 exem-
plars.

La valoració que es pot fer fins ara d’questa campanya
és molt positiva. Es van presentar al concurs un gran
nombre de temes, i s’ha aconseguit una gran accepta-
ció de la iniciativa entre les formacions musicals (s’hi
han adherit més de 60 formacions, entre les quals hi fi-
guren totes les grans orquestres de ball del nostre país).
Això significa que les cançons de la campanya “Ballem
en català” s’han pogut sentir per tot Catalunya durant
les festes majors i, per tant, s’ha acomplert l’objectiu
d’introduir en el repertori de les orquestres de ball te-
mes ballables cantats en català.

Pel que fa a la previsió de fer noves edicions de Ballem
en català, cal tenir en compte que, com ja s’ha dit a
l’inici, aquesta és una iniciativa privada de la Unió de
Músics de Catalunya, per bé que subvencionada per la
Generalitat. Per tant, correspon a aquest àmbit profes-
sional privat la decisió de si és convenient endegar en
el proper any una nova iniciativa igual a la descrita, o
si un cop fet aquest primer pas per a la normalització de
la música de ball a Catalunya, convé més als interessos
dels professionals de la música de ball tirar endavant
noves línies d’actuació. En qualsevol cas, és voluntat
del Govern català, en la mesura que sigui possible, con-
tinuar donant el seu suport econòmic a iniciatives tan
reeixides com aquesta.

La campanya Ballem en català no té una data límit de
tancament sinó que es mantindrà viva en la mesura en
què aquests 20 temes musicals continuïn incorporats al
repertori musical de les orquestres i grups, d’acord amb
les preferències del públic al qual van adreçats.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

Miquel Pueyo i París
Secretari de Política Lingüística
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha signat cap
conveni amb el Govern de l’Estat per al
desenvolupament a Catalunya de la
campanya «Todos.es»
Tram. 314-08470/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08470/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si ha signat cap conveni amb el Govern de
l’Estat per al desenvolupament a Catalunya de la cam-
panya «Todos.es»

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

Aquesta pregunta es respon conjuntament al pregunta
escrita amb número de tramitació 314-08471/07.

El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació (DURSI) no ha signat cap acord o conveni
amb el Govern de l’Estat espanyol per tal d’autoritzar
ni col·laborar en el desenvolupament de la campanya
Todos.es.

D’altra banda, Red.es es va adreçar al DURSI per de-
manar opinió sobre la campanya. Des d’aquest Depar-
tament es va reclamar que tot el material gràfic i con-
tinguts de la campanya Todos.es en qualsevol suport
fossin en català, a la qual cosa Red.es es va comprome-
tre. Cal dir, però, que finalment el compliment només
va ser parcial. El Govern lamenta aquest fet, sobretot
tenint en compte els esforços que des del DURSI es fan
per incrementar els continguts digitals en català, la pre-
sència del català en les tecnologies de la informació i la
comunicació, l’alfabetització i la formació digital en
llengua catalana.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Carles Solà i Ferrando
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la llengua empra-
da en el programa de formació per a
l’ús d’internet «Todos.es»
Tram. 314-08471/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08470/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la col·laboració de
l’Institut Català de les Indústries Cultu-
rals amb la Fundación Autor per a la
participació d’Espanya al festival dis-
cogràfic Popkomm 2005, a Berlín (Ale-
manya)
Tram. 314-08473/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08473/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la col·laboració de l’Institut Català de les
Indústries Culturals amb la Fundación Autor per a la
participació d’Espanya al festival discogràfic Popkomm
2005, a Berlín (Alemanya)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
08473/07, formulada per la Il·lustre senyora Carme-
Laura Gil i Miró, diputada 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’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) ha
participat en la fira Popkomm 2005 juntament amb la
Fundación Autor (SGAE), l’Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (INAEM), l’Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), les Comunitats
Autònomes de Madrid, de Castella-La Manxa i de les
Illes Balears.
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El nostre país ha aportat a l’esdeveniment més del 50%
dels grups convidats per l’Estat espanyol.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins estudis de
seguretat hidràulica fonamenten l’afir-
mació del conseller de Medi Ambient i
Habitatge que seria difícil garantir el
funcionament hidràulic de la cobertura
del tram urbà del riu Sec, al municipi
de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-08487/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08487/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins estudis de seguretat hidràulica fo-
namenten l’afirmació del conseller de Medi Ambient i
Habitatge que seria difícil garantir el funcionament hi-
dràulic de la cobertura del tram urbà del riu Sec, al
municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, es dóna resposta a la pregun-
ta parlamentària 314-08487/07.

L’any 1999, l’anterior Junta d’Aigües va redactar el Pla
director de protecció contra avingudes a la conca del
Besòs, amb l’objectiu d’analitzar i avaluar la capacitat
de desguàs d’aquesta conca, des d’un punt de vista glo-
bal i multidisciplinar. Aquest Pla delimita la zona inun-
dable per avingudes amb període de retorn de 500 anys
a escala 1:5.000.

L’annex de «modelització hidràulica» de l’esmentat Pla
identifica com a conflictiu un tram aigua amunt del
nucli urbà de Cerdanyola, amb capacitat hidràulica in-
suficient per a un període de retorn de 500 anys, així
com el tram existent entre el pont de la Renfe i el de la
Ctra. Barcelona-Manresa, amb una capacitat hidràuli-
ca insuficient per a avingudes amb període de retorn de
100 anys. A més, es va constatar in situ l’existència de
diferents fenòmens erosius provocats per l’efecte d’an-
teriors riuades.

Amb la finalitat d’actualitzar les dades del Pla director,
i de disposar alhora d’un estudi de detall tant a nivell
hidrològic com hidràulic, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua va elaborar l’any 2002 l’anomenat «Estudi hidro-

geològic i hidràulic del riu Sec al seu pas per Badia del
Vallès i Cerdanyola del Vallès». Aquesta nova eina tor-
na a posar de manifest la problemàtica de manca de
capacitat hidràulica de la llera a diferents trams del
municipi per avingudes, amb un període de retorn de
100 anys a escala 1:1000.

Actualment, l’Agència té previst iniciar la Planificació
de l’espai fluvial de la conca del Besòs l’any 2006, amb
l’objectiu de disposar d’un estudi hidràulic, ambiental
i morfodinàmic de la conca, a una escala suficient per
definir amb més rigor les zones inundables (1:1.000).
Aquesta eina de planejament plantejarà solucions inte-
grals que contemplin un conjunt d’actuacions encami-
nades a definir i preservar l’espai fluvial, tractant de
garantir la futura reducció de les afeccions produïdes
per avingudes i fenòmens associats a precipitacions de
gran intensitat, així com a preservar o restaurar les zo-
nes degradades o amb risc d’afecció.

A banda dels resultats obtinguts pels estudis hidràulics
esmentats, i d’acord amb els criteris de la Directiva
marc de l’aigua (2000/60/CE), cal tenir en compte els
aspectes morfodinàmics i ambientals del riu, i no úni-
cament el seu sistema de drenatge.

Per aquest motiu, l’Agència considera que la cobertu-
ra d’aquest tram de la riera suposaria la creació d’una
massa d’aigua fortament modificada, que suposaria per
al riu la pèrdua de la seva funció de connector ecològic
i podria, fins i tot, arribar a actuar com a un obstacle al
desguàs del riu, en cas de fortes avingudes, susceptible
de causar conseqüències greus.

En aquest sentit, la reserva de zones laterals a la llera
que facilitin la laminació en cas de desbordaments pro-
vocats per les avingudes és una actuació clau per evi-
tar afeccions aigua avall a zones consolidades, vies de
comunicació i ponts que es veurien afectats pels cabals
circulants o que, amb la laminació lateral, minvarien
significativament reduint el cabal i, per tant, el risc de
desbordament en zones sensibles. La planificació de
l’espai fluvial delimitarà amb claredat aquestes zones,
que quedaran reservades de l’ocupació per aquesta fi-
nalitat.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst esta-
blir l’atenció continuada de vint-i-qua-
tre hores al CAP de Sant Pere i Sant
Pau, de Tarragona
Tram. 314-08492/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08492/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si té previst establir l’atenció continuada de
vint-i-quatre hores al CAP de Sant Pere i Sant Pau, de
Tarragona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Luna i Vivas, Rafel

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:

L’atenció continuada al centre d’atenció primària (CAP)
de Sant Pere i Sant Pau (ABS Tarragona 5) ja està ga-
rantida les 24 hores del dia, ja que el model d’atenció
continuada del centre de la ciutat està concentrat al
Servei d’Atenció Continuada que dóna cobertura a la
població d’una gran part de la ciutat (exceptuant les
dues ABS de la zona de Ponent: Tarragona 1 i Tarrago-
na 2), des de les 21 hores fins a les 8 hores de l’ende-
mà, els dissabtes i els festius. La resta de franja horària
està coberta pel propi CAP.

La plantilla de l’equip d’atenció primària (EAP) Sant
Pere i Sant Pau, un cop finalitzades les obres d’ampli-
ació del CAP, serà:

– 7 metges de capçalera

– 3 pediatres

– 1 odontòleg

– 11 diplomats universitaris d’infermeria

– 1 auxiliar d’infermeria

– 7 personal Unitat d’atenció a l’usuari

– 1 llevadora tres cops per setmana (Programa d’Aten-
ció a la Salut Sexual i Reproductiva - PASSIR)

Els serveis de l’ABS seran:

– Atenció a les malalties agudes

– Atenció a les malalties cròniques

– Atenció a la gent gran

– Atenció a la població infantil i juvenil

– Programa de salut a l’escola

– Programa de salut buco-dental

– Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva

– Atenció domiciliària (ATDOM)

– Activitats de prevenció de la malaltia

– Activitats de promoció de la salut

– Educació sanitària

– Atenció a la comunitat

L’acabament de les obres està previst pel mes de juny
de 2006.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el seu criteri amb
relació a la possible implantació de
noves grans superfícies comercials un
cop modificades les normatives actu-
als
Tram. 314-08497/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08497/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el seu criteri amb relació a la possible im-
plantació de noves grans superfícies comercials un cop
modificades les normatives actuals

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau
fer-vos avinent que els criteris per a la determinació del
que s’entén per trama urbana consolidada venen esta-
blerts en l’article 4 del projecte de Llei d’Equipaments
Comercials que actualment es tramita al Parlament de
Catalunya.

Per tal d’objectivar al màxim l’aplicació del concepte
de trama urbana consolidada, el propi article 4 estableix
que es delimitarà, gràficament el perímetre correspo-
nent a les trames urbanes consolidades dels municipis
de més de 25.000 habitants i de les capitals de comar-
ca. Aquestes delimitacions seran públicament conegu-
des, atès que en el projecte de Llei s’estableix que hau-
ran d’incorporar-se com un annex del Pla Territorial
Sectorial d’Equipaments Comercials –PTSEC–.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Josep Huguet i Biosca
Conseller de Comerç, Turisme i Consum
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’import dels ajuts
transferits als ajuntaments en aplica-
ció de la Llei de millora de barris, àre-
es urbanes i viles que requereixen una
atenció especial
Tram. 314-08498/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08498/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre l’import dels ajuts transferits als ajuntaments
en aplicació de la Llei de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial

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:

El Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es des-
envolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció
especial, estableix, en relació al pagament de les sub-
vencions, que el primer lliurament, amb caràcter de
bestreta i per un import del 50 per 100 de la primera
anualitat es farà un cop emesa la resolució del conseller.

La resta de lliuraments es farà prèvia justificació de la
despesa, d’acord amb les anualitats establertes en la
resolució de concessió.

La bestreta de la convocatòria de l’any 2004, resolta el
mes de desembre, per un import de 850.000 euros es va
pagar amb la distribució següent:

Balaguer Centre Històric 69.001,47
Manresa Nucli Antic 71.476,71
Reus Barri del Carme 71.225,77
L’Hospitalet Collblanc-La Torrassa 80.202,41
   de Llobregat
Santa Coloma Serra d’en Mena 77.407,59
   de Gramenet
Barcelona Santa Caterina 62.841,23
Salt Salt 70 65.351,77
Terrassa Can Anglada 73.168,58
Badalona Serra d’en Mena 80.047,45
Manlleu Barri de l’Erm 73.046,91
Olot Nucli Antic 31.031,19
Lleida La Mariola 47.670,50
Barcelona Roquetes 47.528,38

Amb data 4 d’octubre, s’ha ordenat el pagament de la
bestreta de la convocatòria de l’any 2005, resolta el dia
27 de juliol, per un import de 4.225.000 euros, d’acord
amb la següent distribució:

Tortosa Casc Antic 403.233,42
de Tortosa

Cornellà Barri de Sant 355.307,88
   de Llobregat Ildefons
Sabadell Parc Fluvial 382.402,53

del Riu Ripoll
Sant Boi Casablanca 284.572,95
   de Llobregat
Berga Nucli Antic 280.243,95
Barcelona Poble Sec 360.949,43
Figueres Marca de l’Ham 116.609,59
Montcada i Reixac La Ribera 206.662,24
Mataró Cerdanyola 161.019,44
Tarragona Camp Clar 319.908,11
Canovelles Barriada nova 64.951,45

de Canovelles
Girona Santa Eugènia- 311.462,05

Can Gibert del Pla
Ripoll Barri Vell de Ripoll 102.672,39
Vic Barri Sud de Vic 263.794,09
Solsona Nucli antic 247.080,98

de Solsona
Prat de Llobregat Sant Cosme 253.129,20
Sta Perpètua Can Folguera 111.000,26
   Mogoda (1ª fase)

En el conveni de col·laboració signat entre el Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques i els ajun-
taments que han obtingut els ajuts de la Llei de barris,
s’estableix que les sol·licituds de pagament acompanya-
des de les certificacions i justificacions necessàries
s’efectuaran de forma agrupada dos cops a l’any: la
primera sol·licitud abans del 15 de maig i la darrera
abans del 15 d’octubre.

Per tant, els ajuntaments han de presentar les sol·licituds
de pagament, acompanyades de les corresponents jus-
tificacions abans del dia 15 d’octubre, per tal de proce-
dir al seu pagament durant l’any 2005.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

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 nombre d’ajuts
concedits als joves per al lloguer d’ha-
bitatges
Tram. 314-08499/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08499/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre d’ajuts concedits als joves per al
lloguer d’habitatges

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles; Batalla i
Siscart, Albert

Em plau donar resposta conjunta a les preguntes escri-
tes amb número de tramitació 314-08499/07 a 314-
08504/07, ambdues incloses, amb la informació facili-
tada per la Secretaria General de Joventut.

Barcelona, 7 d’octubre de 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

ANNEX

En aquest moments no es pot donar resposta a la pre-
gunta formulada per l’Il·ltre diputat sobre els ajuts que
la Secretaria General de Joventut ha  concedit als joves
per al lloguer d’habitatges, ja que el termini de presen-
tació de sol·licituds encara és obert, per la qual cosa no
s’ha resolt la convocatòria.

A data 31 d’agost, s’han presentat un total de 164 sol·li-
cituds d’ajuts al lloguer.

Pel que fa als motius de negació de les sol·licituds pre-
sentades i d’acord amb el que hem exposat, encara no
podem facilitar aquestes dades.

Per aquesta mateixa raó tampoc podem donar respos-
ta sobre la distribució dels ajuts concedits, ni sobre la
distribució geogràfica d’aquests, ni sobre els que poden
ésser denegats.

Marta Rosàs i Cortada

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre de sol·li-
cituds presentades per a accedir als
ajuts per al lloguer d’habitatges per a
joves
Tram. 314-08500/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08499/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius de la
denegació de les sol·licituds presenta-
des per joves per accedir als ajuts per
al lloguer d’habitatges
Tram. 314-08501/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08499/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la distribució dels
ajuts concedits als joves per al lloguer
d’habitatges
Tram. 314-08502/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08499/07.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la distribució geo-
gràfica dels ajuts concedits als joves
per al lloguer d’habitatges
Tram. 314-08503/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08499/07.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la distribució
geogràfica dels ajuts per al lloguer
d’habitatges per a joves que han estat
denegats
Tram. 314-08504/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08499/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si la consellera
d’Interior ha tingut converses amb
l’Administració de l’Estat amb vista a
iniciar la negociació de l’ampliació de
competències en matèria de trànsit per
la via de l’aplicació de l’article 150.2 de
la Constitució
Tram. 314-08526/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08526/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si la consellera d’Interior ha tingut conver-
ses amb l’Administració de l’Estat amb vista a iniciar
la negociació de l’ampliació de competències en matè-
ria de trànsit per la via de l’aplicació de l’article 150.2
de la Constitutció

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:

Atès que el Parlament de Catalunya acaba d’aprovar la
proposta de Proposició de llei orgànica per la qual s’es-
tableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya i es deroga
la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, ens sembla prioritari tre-
ballar els apartats que figuren en aquest nou text.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la seva valoració,
després d’un any, del resultat de l’en-
trevista de la consellera d’Interior amb
el ministre d’Interior per a tractar la
qüestió dels distintius autonòmics en
les matrícules dels vehicles
Tram. 314-08527/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08527/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la seva valoració, després d’un any, del re-
sultat de l’entrevista de la consellera d’Interior amb el
ministre d’Interior per a tractar la qüestió dels distintius
autonòmics en les matrícules dels vehicles

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:

En la sessió plenària del Senat del 28 de setembre de
2005, el Ministre de l’Interior en resposta a una pregun-
ta va dir que el Govern de l’Estat està complint amb el
seu compromís i ha efectuat els estudis a què es va
comprometre.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin és el nombre
d’efectius del Cos de la Policia Nacio-
nal que romandrà definitivament a Bar-
celona després del desplegament dels
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-08528/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08528/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quin és el nombre d’efectius del Cos de la
Policia Nacional que romandrà definitivament a Barce-
lona després del desplegament dels 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 les
consideracions següents:

Segons dades facilitades per la Delegació del Govern,
us faig avinent que s’està elaborant el projecte de catà-
leg que xifra la plantilla del Cos Nacional de Policia
amb destinació a Barcelona en uns mil sis-cents efec-
tius. Aquests efectius tindran el destí oficial a Barcelo-
na, però donaran servei a tot Catalunya i també en d’al-
tres comunitats autònomes i l’estranger.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les dades provisi-
onals d’accidentalitat dels mesos de
juny, juliol i agost del 2005
Tram. 314-08529/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08529/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les dades provisionals d’accidentalitat dels
mesos de juny, juliol i agost del 2005

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 us annexo la informació sol·licitada.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

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 si ja s’han instal·lat
tots els radars fixos automàtics anun-
ciats pel Departament d’Interior
Tram. 314-08530/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08530/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si ja s’han instal·lat tots els radars fixos
automàtics anunciats pel Departament d’Interior

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:

En aquests moments s’està executant la contractació de
les escomeses elèctriques dels cinemòmetres previstos
per enguany, d’acord amb el procés previst.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el Departament
de Salut ha ocupat ja l’espai que tenia
destinat en el Centre d’Emergències
Nacional de Catalunya (Cencat) de Tar-
ragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-08531/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08531/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si el Departament de Salut ha ocupat ja
l’espai que tenia destinat en el Centre d’Emergències
Nacional de Catalunya (Cencat) de Tarragona i les Ter-
res de l’Ebre

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 projecte del CENCAT, encetat durant el mandat de
l’anterior govern preveia la incorporació del Departa-
ment de Salut, en aquell moment Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social. Desconeixem les raons per les
quals no es va efectuar.

L’actual govern està elaborant el projecte del nou dis-
positiu d’atenció d’emergències on es preveu la incor-
poració del dispositiu del transport sanitari urgent; així
com un text legislatiu que varem anunciar el 8 de juny
del 2005 en la compareixença davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si han estat opera-
tius aquest estiu els sis nous punts de
guaita forestal que hi havia en recupe-
ració
Tram. 314-08532/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08532/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si han estat operatius aquest estiu els sis
nous punts de guaita forestal que hi havia en recupera-
ció

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:

Les sis torres, que s’estan construint de nou i que
substituiran les que estaven malmeses, no han estat
operatives com a punt de guaita aquest estiu, però s’han
substituït per rutes de vigilància dinàmica de les esqua-
dres forestals.

Les obres de nova construcció o remodelació dels punts
de guaita existents ve motivada per la seva adequació a
la normativa de prevenció de riscos laborals, ja que des
de fa temps havien quedat desfasades.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina valoració fa
ara el Departament de Justícia de la
capacitat dels dos nous jutjats de vio-
lència domèstica, inaugurats recent-
ment a la ciutat de Barcelona, davant
la proposta del Consell General del
Poder Judicial d’aplicar mesures ur-
gents de xoc
Tram. 314-08533/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08533/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quina valoració fa ara el Departament de
Justícia de la capacitat dels dos nous jutjats de violèn-
cia domèstica, inaugurats recentment a la ciutat de
Barcelona, davant la proposta del Consell General del
Poder Judicial d’aplicar mesures urgents de xoc

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

La Comissió Permanent del Consell General del Poder
Judicial, en la reunió del 12 d’agost passat, va aprovar
la posada en funcionament d’un jutjat de reforç als jut-
jats de violència sobre la dona de Barcelona. Aquest
jutjat, que està operatiu des de l’1 de setembre passat,
treballa en horari de tarda, té competències sobre les
actuacions concretes que es recullen al mateix acord i
funcionarà, en principi, durant sis mesos.

Des del Departament de Justícia es valora positivament,
ja que és una mesura que ajuda al funcionament més
eficient de l’Administració de Justícia i suposa un be-
nefici per als ciutadans.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu la pos-
sibilitat de traslladar a Barcelona, per a
reforçar-ne el dispositiu policial, el 25%
de la plantilla actual dels Mossos d’Es-
quadra a la comissaria de Badalona
Tram. 314-08534/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08534/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si preveu la possibilitat de traslladar a Bar-
celona, per a reforçar-ne el dispositiu policial, el 25%
de la plantilla actual dels Mossos d’Esquadra a la co-
missaria de Badalona

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:

Els efectius de l’Àrea Bàsica Policial Badalona al mes
de juny eren de cent vuitanta-set.

L’1 de novembre l’ABP de Badalona ha de comptar,
segons cobertura, amb 182 efectius, per la qual cosa no
significa, ni de lluny un decreixement del 25% sinó del
2,7%.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les inversions fe-
tes l’any 2004 i el primer semestre del
2005 al recinte del Clot del Moro, a
Castellar de n’Hug (Berguedà)
Tram. 314-08542/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08542/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les inversions fetes l’any 2004 i el primer
semestre del 2005 al recinte del Clot del Moro, a Cas-
tellar de n’Hug (Berguedà)
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol

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 fa inversions al recinte del Clot del Moro.
Les actuacions que es realitzen en el ferrocarril turístic
de l’Alt Llobregat, les fa Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya per compte del Consorci del ferrocarril.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els diners desti-
nats a la Fundació Museu del Trans-
port de Catalunya l’any 2004 i el primer
semestre del 2005
Tram. 314-08543/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08543/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els diners destinats a la Fundació Museu
del Transport de Catalunya l’any 2004 i el primer se-
mestre del 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol

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 ha fet aportacions econòmiques a la Fun-
dació del Museu del Transport, és el Consorci del Fer-
rocarril de l’Alt Llobregat (que no el Govern) qui ha fet
encàrrecs d’obres a la fundació del Museu, prèvia la
presentació de diferents ofertes econòmiques i selecci-
onant la més favorable.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les quantitats des-
tinades per la Fundació Museu del
Transport de Catalunya al recinte del
Clot del Moro, a Castellar de n’Hug, i a
la zona de l’«Empalme», a la Pobla de
Lillet (Berguedà), l’any 2004 i el primer
semestre del 2005
Tram. 314-08544/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08544/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les quantitats destinades per la Fundació
Museu del Transport de Catalunya al recinte del Clot
del Moro, a Castellar de n’Hug, i a la zona de
l’«Empalme», a la Pobla de Lillet (Berguedà), l’any
2004 i el primer semestre del 2005

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol

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:

La Fundació Museu del Transport és una entitat priva-
da que forma part del Consorci del Ferrocarril de l’Alt
Llobregat, és el Consorci del Ferrocarril de l’Alt Llo-
bregat (que no el Govern) qui ha fet encàrrecs d’obres
a la fundació del Museu, prèvia la presentació de di-
ferents ofertes econòmiques i seleccionant la més fa-
vorable.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

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 lloguer, la ces-
sió o la donació d’una nau industrial a
la Fundació Museu del Transport de
Catalunya
Tram. 314-08545/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08545/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el lloguer, la cessió o la donació d’una nau
industrial a la Fundació Museu del Transport de Cata-
lunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol

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 Consorci ha fet un contracte de lloguer per un any de
la nau esmentada, a la Fundació Museu del Transport
de Catalunya per tal que s’hi exposin els seus fons his-
tòrics.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data prevista de
finiment de les obres i la posada en
funcionament de l’ampliació del CEIP
Lluís Piquer, de Parets del Vallès (Va-
llès Oriental)
Tram. 314-08551/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08551/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la data prevista de finiment de les obres i la
posada en funcionament de l’ampliació del CEIP Llu-
ís Piquer, de Parets del Vallès (Vallès Oriental)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

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:

La segona fase de l’obra d’ampliació del CEIP Lluís
Piquer, de Parets del Vallès, ha esta adjudicada en data
21 de juny de 2005. Es preveu que les obres s’iniciïn
molt aviat i que el seu acabament es dugui a terme al
desembre de 2006.

Barcelona, 29 de setembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per a protegir els infants diabè-
tics de tres a sis anys durant els curs
escolar 2005-2006
Tram. 314-08552/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08552/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures previstes per a protegir els in-
fants diabètics de tres a sis anys durant els curs escolar
2005-2006

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Turull i Negre, Jordi

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:

Per tal de promoure la correcta integració dels infants
amb Diabetis mellitus tipus 1 de 3 a 6 anys, s’ha elabo-
rat un protocol conjuntament amb l’Associació de Di-
abetis de Catalunya, el Departament d’Educació i el
Consell assessor sobre la diabetis del Departament de
Salut, que consisteix en les fases següents:

Notificació dels nous casos de diabetis tipus1 al Depar-
tament de Salut per part dels endocrinòlegs pediàtrics
dels centres sanitaris (hospitals) on són diagnosticats,
indicant el centre escolar de l’infant i sol·licitud imme-
diata per part dels pares o familiars d’informació per a
l’escola de l’infant, omplint la butlleta corresponent.

Tramesa de la sol·licitud al Consell assessor sobre la
diabetis del Departament de Salut per tal que es duguin
a terme, quan abans, sessions informatives a tots els
docents i personal de menjador de l’escola, especificant
les característiques i necessitats d’aquests infants.
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Lliurament de material d’educació sanitària de suport,
«Com conviure amb al diabetis tipus 1, saber-ne més
per viure millor», on s’exposa la conducta a seguir da-
vant diverses situacions (hipoglucèmia, administració
d’insulina, etc.)

La família haurà de facilitar a l’escola tota la informa-
ció mèdica necessària, així com l’autorització per es-
crit, sobre les actuacions que calguin per resoldre les
situacions abans esmentades.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat de desenvo-
lupament del projecte «Enfortiment de
la Xarxa Associativa Solidaritat i Coo-
peració Internacional de Catalunya»
Tram. 314-08559/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08559/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat de desenvolupament del projecte
«Enfortiment de la Xarxa Associativa Solidaritat i Co-
operació Internacional de Catalunya»

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cambra i Giné, Josefina

El projecte «Enfortiment de la xarxa associativa solida-
ritat i cooperació internacional» s’ha executat durant el
primer semestre de 2005 havent-se assolit els dos ob-
jectius específics pels quals es va finançar des de
l’Agència Catalana de Cooperació: disposar d’un mapa
sistematitzat i classificat de les ONGD i grups de soli-
daritat de tots els territoris de Catalunya, i disposar d’un
cens actualitzat a l’abast de les administracions i públic
en general. Ambdós objectius responen a una única fi-
nalitat: millorar el coneixement, la coordinació i poten-
ciar d’aquesta manera possibles sinergies i xarxes en-
tre les ONGD i els grups de solidaritat amb objectius i
estratègies comuns.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat d’elaboració
del mapa de les organitzacions no go-
vernamentals de desenvolupament de
Catalunya, previst en el projecte «En-
fortiment de la Xarxa Associativa Soli-
daritat i Cooperació Internacional de
Catalunya»
Tram. 314-08560/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08560/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat d’elaboració del mapa de les orga-
nitzacions no governamentals de desenvolupament de
Catalunya, previst en el projecte «Enfortiment de la
Xarxa Associativa Solidaritat i Cooperació Internacio-
nal de Catalunya»

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cambra i Giné, Josefina

El projecte d’identificació i sistematització de la infor-
mació de les entitats de cooperació i solidaritat interna-
cional catalanes està actualment finalitzat, amb els se-
güents valors afegits: permetrà conèixer el perfil tipus
de les entitats i moviments de solidaritat de cadascun
dels territoris objecte d’estudi, facilitarà el contacte
entre les diverses entitats catalanes i en última instàn-
cia permetrà tant a l’administració pública com a la
població en general consultar aquest cens a través de la
pàgina web de la Federació Catalana d’ONG per al
desenvolupament, entitat responsable del projecte es-
mentat.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

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’estat de l’elabo-
ració del llibre blanc de la cooperació
Tram. 314-08561/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08561/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat de l’elaboració del llibre blanc de la
cooperació

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cambra i Giné, Josefina

El mes de novembre de 2004 la Fundació CIDOB i
Estudis, entitats a les quals es va encarregar l’elabora-
ció del Llibre Blanc encarregat per l’aleshores Secretari
de Relacions Exteriors, el Sr. Joaquim Llimona, el mes
d’octubre de 2003, van presentar un esborrany de la
primera fase del document. Aquesta primera fase, de
caràcter quantitatiu, analitza el sistema de finançament
de la cooperació catalana, identificant els principals
actors i fluxos de finançament.

El document es va circular posteriorment entre els
membres dels òrgans consultius que preveu la Llei de
cooperació i entre els membres del Consell d’Adminis-
tració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament.

Un cop analitzat el document, el mes de setembre de
2005 el Consell d’Administració de l’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament ha demanat que,
abans d’encarregar la segona fase del Llibre, de caràc-
ter qualitatiu, es revisi i ampliï l’esborrany referent a la
primera fase. Concretament, s’ha demanat que:

– S’ampliïn les dades de la primera fase als anys 2003
i 2004.

– Es completi i contrasti la informació referent a alguns
dels actors de la cooperació catalana.

Aquesta revisió s’iniciarà el mes d’octubre de 2005 i
està previst que acabi el febrer del 2006.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera sufi-
cient el nombre de metges destinats a
l’Estartit, al municipi de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà)
Tram. 314-08569/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08569/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si considera suficient el nombre de metges
destinats a l’Estartit, al municipi de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

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 l’Estartit disposa d’un metge de família a
dedicació completa (1626 h), distribuïdes en cinc ma-
tins (de 9 a 14 h) i una tarda (16 a 21), i d’un pediatre
dos matins de 9 a 14h (els altres tres matins presta ser-
veis al CAP de Torroella).

L’assignació d’usuaris a setembre de 2005, és de 2236
adults amb un 15.07% de menys de 64 anys per al
metge de família i 487 nens menors de 14 anys per al
pediatre.

Si bé el nombre total d’usuaris assignats al metge de
família és superior a la mitjana de l’ABS, que és
d’aproximadament 1750, com que l’envelliment és for-
ça menor això fa que l’activitat anual en nombre de
visites del metge de família sigui similar a la resta de
professionals de l’ABS, que oscil·la al voltant de 5500/
6000 visites any.

En relació al pediatre, aquest té assignats 1043 nens
que es distribueixen en 487 a l’Estartit i la resta a Tor-
roella. En aquest cas, tant l’assignació d’usuaris com
l’activitat està dins dels estàndards habituals.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la col·laboració
amb l’organització no governamental
Oxfam i amb la seva campanya d’ajut
al Níger
Tram. 314-08575/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08575/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre la col·laboració amb l’organització no gover-
namental Oxfam i amb la seva campanya d’ajut al
Níger

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Arrel de la greu crisi alimentaria que ha afectat Níger
i alguns països veïns de la zona del Sahel i a petició de
l’ONG Acció contra la Fam, es va convocar una reunió
del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència
(CCAHE) amb l’objectiu d’analitzar la situació a la
zona i valorar les possibles intervencions des de Catalu-
nya. A la reunió van assistir representants de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD),
el Fons Català de Cooperació, la FCONGD, el Depar-
tament de Salut de la Generalitat, i representants de 4
ONG (entre elles Intermón-Oxfam).

L’anàlisi realitzat durant la reunió va destacar el fet que
la crisi alimentaria afectava una regió amb problemes
estructurals que s’havien vist profundament agreujats
per la plaga de llagostes que s’inicià a finals del 2004
i un nivell de pluges insuficient durant la darrera esta-
ció de pluges. Es va destacar també el factor regional
d’aquesta crisi (a més de Níger es veuen afectats països
veïns com Mauritània, Mali, Burkina Faso i Txad) i la
necessitat d’una resposta immediata en termes de dis-
tribució alimentària, tractament de la desnutrició, asse-
gurar la supervivència del bestiar com a font d’aliments
i una intervenció a mig termini per preparar les prope-
res collites.

A partir d’aquest anàlisi, i en el marc del CCAHE, el
grup de treball format per l’Ajuntament de Barcelona
i l’ACCD van manifestar la seva voluntat d’aportar
40.000 Euros i 150.000 Euros respectivament per al
finançament de projectes d’ONG catalanes mitjançant
una convocatòria ad-hoc.

Després de valorar els 5 projectes rebuts, l’ACCD i
l’Ajuntament de Barcelona van decidir resoldre tal i
com es descriu en el document annex.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

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 el cost del projecte
del sismògraf submarí del Delta de
l’Ebre i la contribució feta per l’Obser-
vatori de l’Ebre i l’Institut Cartogràfic
de Catalunya
Tram. 314-08585/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08585/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el cost del projecte del sismògraf submarí
del Delta de l’Ebre i la contribució feta per l’Observa-
tori de l’Ebre i l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura; Sancho i Serena,
Francesc

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:

L’Observatori de l’Ebre ha estat una entitat col·labora-
dora en el projecte de recerca relacionat amb la instal·la-
ció del sismògraf submarí juntament amb l’empresa
Repsol. L’Observatori de l’Ebre no ha contribuït econò-
micament en el projecte.

Els costos provisionals de la instal·lació esmentada són
de 184.371 euros. Cal considerar que encara resten per
adquirir alguns complements, de petit import, per fina-
litzar el projecte.

L’Institut Cartogràfic de Catalunya va sol·licitar una
subvenció de 194.400 euros cofinançada al 50% entre
el Ministerio de Ciencia y Tecnologia de Madrid i el
Fons Feder, amb la qual s’espera cobrir la despesa to-
tal.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

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 l’increment de pro-
fessionals per a l’aplicació del pla pilot
d’assistència als trastorns de la con-
ducta alimentària a la regió sanitària
de Girona
Tram. 314-08586/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08586/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’increment de professionals per a l’aplica-
ció del pla pilot d’assistència als trastorns de la conduc-
ta alimentària a la regió sanitària de Girona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Sancho i Serena, Francesc

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 Pla de reordenació de l’atenció als Trastorns del Com-
portament Alimentari (TCA) s’està treballant per àmbits
territorials amb l’objectiu d’analitzar les necessitats del
territori, població afectada, recursos disponibles i, en
funció d’això, dissenyar el mapa sanitari de recursos
necessaris per l’atenció a aquests problemes de salut en
el territori. Enguany ja s’ha posat en marxa a la Regió
Sanitària de Girona i en aquests moments s’està treba-
llant en l’elaboració del Pla a Tarragona, Terres de
l’Ebre, Lleida, Alt Pirineu i Regió Sanitària Central.

L’ampliació de nous recursos s’incorporarà en la com-
pra de serveis per a l’any 2006. Tot i així aquest Pla no
només implica el desplegament de nous recursos sinó
també potenciar la formació continuada dels professi-
onals de l’atenció primària de salut, l’elaboració de
guies i protocols terapèutics i la definició dels circuits
assistencials entre l’atenció primària i l’atenció especi-
alitzada en salut mental.

En l’aplicació del pla pilot d’assistència al TCA a la
Regió Sanitària de Girona, l’increment previst serà
d’un psicòleg expert en TCA a cada un dels cinc sectors
en què es distribueix l’atenció ambulatòria especialitza-
da en salut mental a la regió sanitària.

A més, s’ha incrementat la dotació de places d’hospi-
tals de dia i s’ha ampliat la unitat d’hospitalització del
nou Parc Sanitari Martí i Julià per poder atendre les
persones amb TCA. El pressupost de l’any 2005 a Gi-
rona per aquest Pla ha estat de 488.566,60 euros.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el pressupost des-
tinat al programa pilot d’atenció a jo-
ves i adolescents amb trastorn límit de
personalitat
Tram. 314-08587/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08587/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el pressupost destinat al programa pilot
d’atenció a joves i adolescents amb trastorn límit de
personalitat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Sancho i Serena, Francesc

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:

Conscients que l’atenció a joves i adolescents que pa-
teixen un Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) és un
dels reptes més difícils amb que s’enfronta la medici-
na actual, i que cal potenciar una atenció integral i glo-
bal que garanteixi la continuïtat assistencial en el pro-
cés d’atenció a aquest col·lectiu i que tingui en compte
la prevenció i la detecció en els primers nivells assisten-
cials de la xarxa sanitària, el passat mes de juliol el
Departament de Salut i la Fundació La Caixa van sig-
nar un conveni de col·laboració per endegar un progra-
ma pilot d’atenció als adolescents o joves que pateixen
TLP. El pressupost que es destinarà al Programa Pilot
és de 152.297 euros.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la proposta de re-
visió del planejament urbanístic de
Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-08590/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08590/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la proposta de revisió del planejament ur-
banístic de Cambrils (Baix Camp)

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:

Els treballs de valoració d’un Pla d’ordenació urbanís-
tica municipal comporten l’anàlisi pormenoritzada
d’una documentació tècnica i administrativa força com-
plexa i extensa, treball pel qual l’actual legislació urba-
nística atorga als serveis de la Direcció General d’Ur-
banisme un termini de quatre mesos. Tenint en compte
que el document va tenir entrada al servei territorial
d’Urbanisme de Tarragona el dia 14 de setembre de
2005, hores d’ara no és possible emetre un informe
prou elaborat del referit document.

Cal assenyalar, però, que l’òrgan competent per a valo-
rar el POUM és la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona, òrgan col·legiat compost per persones pro-
vinents del món de l’administració local, autonòmica i
també per externs que es reuneixen cada 5 setmanes;
sense l’acord d’aquest òrgan, la competència i indepen-
dència del qual cal tenir en compte, no és possible
emetre un document de valoració previ que podria con-
travenir i condicionar la capacitat resolutiva d’aquest
organisme.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la situació del CEIP
Pascual Cañís, de Sant Joan Despí
(Baix Llobregat)
Tram. 314-08618/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08618/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la situació del CEIP Pascual Cañís, de Sant
Joan Despí (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Llobet Navarro, 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 se-
güent:

Els equips de planificació escolar dels Serveis Territo-
rials al Baix Llobregat han iniciat estudis sobre la via-
bilitat tècnica del possible trasllat del CEIP Pascual
Cañís, de Sant Joan Despí.

Barcelona, 4 d’octubre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els crèdits o els
avals subscrits pel Reial Club Deportiu
Espanyol de Barcelona i la Generalitat
Tram. 314-08620/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08620/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els crèdits o els avals subscrits pel Reial
Club Deportiu Espanyol de Barcelona i la Generalitat

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Llobet Navarro, Josep

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

A l’Institut Català de Finances li es d’aplicació el prin-
cipi fonamental del secret bancari que estableix l’arti-
cle 12 de la Primera Directiva Bancària 77/780/CEE en
la redacció que li va donar la Directiva 85/345/CEE. En
conseqüència, les informacions confidencials que es
reben a títol professional no poden ser divulgades a cap
persona o autoritat, llevat de que es tracti d’una infor-
mació sumària o agregada, com la que per llei dóna
l’Institut.

Per tant, el principi de secret bancari impedeix propor-
cionar informació sobre les operacions de finançament
de l’Institut Català de Finances al RCD Espanyol, més
enllà de les que han transcendit als mitjans de comuni-
cació atesa la notorietat del prestatari.

Finalment, en referència al segon punt de la pregunta,
us faig avinent que consten efectuats dos pagaments, un
del Departament de Treball, Comerç, Indústria i Turis-
me de 13 euros i un altre de 6.000 euros del Consell
Català de l’Esport.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la seva posició
arran de la denúncia feta per la Guàr-
dia Civil de la descàrrega irregular
d’explosius en les obres de construc-
ció del túnel de Bracons
Tram. 314-08624/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08624/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la seva posició arran de la denúncia feta per
la Guàrdia Civil de la descàrrega irregular d’explosius
en les obres de construcció del túnel de Bracons

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:

La posició del Govern respecte d’aquest fet és, en pri-
mer lloc, esbrinar totes les circumstàncies que hi con-
corren. Si d’aquesta investigació en resulta que, efecti-
vament, s’ha produït un incompliment o infracció de la
normativa sobre manipulació d’explosius GISA haurà
d’adaptar les mesures sancionadores que corresponguin
d’acord amb els contractes formalitzats sense perjudi-

ci de les mesures que puguin correspondre adoptar als
òrgans competents en aquesta matèria.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la voluntat de Trans-
ports Metropolitans de Barcelona de fer
pagar el sobrecost de l’ampliació dels
horaris de metro als organitzadors d’es-
deveniments que comportin aquesta
demanda
Tram. 314-08625/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08625/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la voluntat de Transports Metropolitans de
Barcelona de fer pagar el sobrecost de l’ampliació dels
horaris de metro als organitzadors d’esdeveniments que
comportin aquesta demanda

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:

A la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) tenen
lloc esporàdicament esdeveniments de caire esportiu,
cultural i lúdic de caràcter puntual que congreguen una
assistència massiva i que obliguen a l’establiment de
serveis extraordinaris de transport públic regular per a
l’evacuació de les instal·lacions on els esmentats esde-
veniments tenen lloc. Com a ordre de magnitud, el llin-
dar en termes de volum d’assistents a partir del qual
acostumen a ser necessaris reforços dels serveis regu-
lars de transport públic és d’unes 25.000 persones.

A data d’avui, els serveis de transport públic regular de
la RMB es financen a parts gairebé iguals entre les ta-
rifes que abonen els seus usuaris (48%) i les subvenci-
ons que hi destinen les administracions (52%). Així
mateix, per regla general, l’oferta extraordinària de
transport públic regular amb motiu d’un acte d’afluèn-
cia massiva de caràcter puntual no rep cap finançament
per part dels organitzadors de l’event ni dels propieta-
ris o gestors de les instal·lacions on aquest es celebra,
els quals no internalitzen el cost dels serveis addicio-
nals de transport en el seu compte d’explotació.

Atesa la creixent necessitat de recursos públics per al
finançament del transport i la limitada disponibilitat
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d’aquests, és racional que les administracions vulguin
establir restriccions al finançament de la sobreoferta de
transport públic regular obligada per les esmentades
activitats. D’altra banda, vista la qüestió des de l’òpti-
ca de la mobilitat sostenible, el desallotjament de grans
instal·lacions esportives o lúdiques provoca costos so-
cials (de congestió, soroll, accidents, etc.) que suporten
íntegrament els ciutadans sense que els organitzadors
dels esdeveniments «paguin la societat» per compen-
sar-la de les externalitats que aquestes activitats provo-
quen.

La Disposició addicional segona de la Llei de la Mobi-
litat atorga a l’ATM el rol d’autoritat territorial de mobi-
litat en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.
D’altra banda, l’ATM té encomanada estatutàriament la
gestió del sistema tarifari integrat de la RMB i l’establi-
ment dels contractes-programa amb les administracions
consorciades i l’AGE per a garantir la suficiència finan-
cera del sistema de transport públic metropolità

Per tot plegat, el Comitè Executiu de l’ATM, ha deci-
dit estudiar un règim de prestació i finançament dels
serveis extraordinaris de transport públic regular a la
RMB amb motiu d’esdeveniments multitudinaris de
caràcter puntual.

1. Elaborar, en col·laboració amb les administracions
consorciades, els ajuntaments concernits i els operadors
de transport, un cens d’instal·lacions de la RMB suscep-
tibles d’allotjar esdeveniments massius de caràcter pun-
tual que requereixin reforços extraordinaris dels serveis
de transport públic regular, i els esquemes tipus de ser-
veis de reforç per als diferents supòsits d’afluència que
es poden plantejar.

2. Establir un procediment pautat per a la sol·licitud de
serveis extraordinaris de transport regular amb motiu
d’un esdeveniment massiu de caràcter puntual.

3. Veure la viabilitat d’acordar amb els promotors uns
preus objectius per unitat d’oferta de reforç (en euros
per bus x km i per tren x km) aplicables pels esmentats
serveis extraordinaris de transport, i sotmetre-la a
l’aprovació del Consell d’Administració de l’ATM jun-
tament amb la proposta de tarifes pel 2006.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les entitats, les
institucions i les persones físiques
que han col·laborat en el Llibre Verd de
l’Administració de Justícia
Tram. 314-08640/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08640/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les entitats, les institucions i les persones
físiques que han col·laborat en el Llibre Verd de l’Ad-
ministració de Justícia

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

Els informes del Llibre verd de l’Administració de jus-
tícia. Documents de treball han estat elaborats pel De-
partament de Justícia, a partir dels estudis i treballs fets
per les persones següents:

– Núria Bosch i Marta Espasa, de la Universitat de
Barcelona.

– Albert Galofré, consultor.

– Miquel Salvador i Lluís Ferrer, de la Universitat Pom-
peu Fabra.

– Jesús Burgueño, Universitat de Lleida.

– Agustí Cerrillo i Marta Poblet, amb la coordinació de
Pere Fabra, de la Universitat Oberta de Catalunya.

– Rosa Bendala i Miguel Ballabriga, amb les aportaci-
ons de Carles Ramió i Guillem López Casasnovas, i
comentaris de Montserrat Campillo, Jordi Pina i Mi-
quel Puiggalí.

– Bruno Juanes i Esther Adot, Grupo Galgano Espanya.

– Àngels Pont, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pú-
blica.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la convocatòria de
les jornades de debat sobre el llibre
verd de l’Administració de Justícia
Tram. 314-08641/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08641/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la convocatòria de les jornades de debat
sobre el llibre verd de l’Administració de Justícia

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

El Departament de Justícia està organitzant un debat
general sobre el Llibre verd de l’Administració de Jus-
tícia, per al proper mes de novembre de 2005.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les accions previs-
tes per a incrementar la seguretat en
l’accés als habitatges afectats per la
construcció de l’intercanviador de Sa-
grera-Meridiana de les línies 1, 4, 5 i 9
del metro de Barcelona
Tram. 314-08660/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08660/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les accions previstes per a incrementar la
seguretat en l’accés als habitatges afectats per la cons-
trucció de l’intercanviador de Sagrera-Meridiana de les
línies 1, 4, 5 i 9 del metro de Barcelona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Llobet Navarro, 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:

La Direcció General de Ports i Transports fa reunions
periòdiques amb les associacions de veïns (com a mí-
nim una vegada al mes), on es tracten les queixes que
es puguin presentar.

En aquest cas, la problemàtica ve perquè dintre de les
diferents fases en què s’ha dividit l’obra, per tal de
mantenir la circulació rodada i tallar el Metro els dies
que s’utilitza menys, l’actual és la que es realitza més
a prop dels edificis, a causa de què el túnel de la línia
5 és anterior a la construcció de l’avinguda de Meridi-
ana, està pràcticament tocant la vertical dels edificis.
Això ha fet que al descobrir el túnel per rebaixar la
volta i construir l’intercanviador, el pas per a entrar als
edificis 259-269 de l’avinguda de Meridiana i es realit-
za per una passarel·la de fusta especialment dissenyada
i la barana és transparent, per evitar fer un racó sense
visibilitat. Això té l’inconvenient que es veu sota la
passarel·la tot el túnel descobert, situació que pot pro-
vocar vertigen i sensació de perill. S’han deixat dos
passos habilitats perquè els vehicles d’emergència pu-
guin accedir a les finques esmentades.

S’han adoptat tant les mesures de seguretat com els
procediments constructius adequats, per tal de garantir
la mobilitat dels veïns afectats sense cap perill durant el
període d’execució de les obres.

El dia 8 de setembre es va fer una reunió amb l’associ-
ació de veïns on es van proposar els canvis necessaris,
a fi i efecte de pal·liar en el possible aquesta sensació
d’inseguretat que es podria haver produït a causa de la
transparència de les tanques i es va convocar una nova
reunió al cap de 15 dies per seguir el compliment
d’aquestes noves mesures.

El dia 26 de setembre va haver una reunió a la Direc-
ció General de Ports i Transports amb l’associació de
veïns, que va manifestar la seva aprovació amb les
mesures i reformes realitzades.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els problemes
d’accés de les ambulàncies al CAP la
Marina, del districte Sants-Montjuïc, de
Barcelona
Tram. 314-08676/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08676/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els problemes d’accés de les ambulàncies
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al CAP la Marina, del districte Sants-Montjuïc, de Bar-
celona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

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 Centre de Salut la Marina és un centre que s’ha obert
recentment, i degut a les obres que s’estan portant a
terme al seu voltant, que no tenen res a veure amb el
centre, està sotmès a les restriccions de mobilitat que
marquen les esmentades obres.

L’entrada al centre es pot realitzar per dos llocs:

– Pel Passeig de la Zona Franca: on existeix un accés
adaptat per vianants protegit, mitjançant rampa, i un
altre accés per vehicles autoritzats.

– Pel carrer Jane Addams: es troba actualment tancat
per les obres d’urbanització de l’entorn. Disposa de dos
accessos per vianants, un mitjançant rampa adaptada i
un altre amb escales.

L’horari d’activitat assistencial del Centre La Marina és
de 8.00 a 20.00 hores. El Centre no disposa de Servei
d’Atenció Continuada, i aquest es presta des del Cen-
tre de Salut Dr. Carles Ribes de dilluns a divendres de
20.00 a 24.00 h., dissabtes de 17.00 a 24.00 h., i diu-
menges i festius de 8.00 a 24.00 hores., així com des
del Centre de Salut de Numància de dilluns a dissabte
de 24.00 a 9.00 h., i diumenges i festius les 24 hores.

Quan és necessari l’accés d’un servei d’ambulàncies,
aquest es realitza per l’entrada del Passeig de la Zona
Franca. Aquesta entrada està oberta durant la jornada
de treball de les obres que hi ha en el mateix recinte,
que es fins les 17.00 hores. A partir d’aquesta hora el
personal del Centre de Salut disposa d’una clau per
obrir la tanca d’obra i així permetre l’accés dels vehi-
cles autoritzats que sigui necessari.

Barcelona, 10 d’octubre de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’alfabet que adop-
tarà l’Observatori per a Difondre la
Cultura i la Llengua Amazigues
Tram. 314-08707/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08707/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’alfabet que adoptarà l’Observatori per a
Difondre la Cultura i la Llengua Amazigues

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a les preguntes 314-08707/07, 314-08708/07
i 314-08709/07 sobre la creació de l’Observatori per a
difondre la cultura i la llengua amazig, li comuniquem
que la creació d’aquest observatori es troba en fase
d’estudi i definició del projecte. En aquests moments
s’estan mantenint les necessàries reunions polítiques,
institucionals i acadèmiques, entre elles amb l’Institut
Europeu de la Mediterrània, les organitzacions amazi-
gues a Catalunya, i d’altres per tal de redactar el projec-
te definitiu de creació de l’Observatori. Esperem poder
presentar aquest projecte d’una manera tancada al llarg
del primer trimestre de l’any 2006.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha fet gestions
perquè l’Observatori per a Difondre la
Cultura i la Llengua Amazigues man-
tingui relacions amb l’Institut Reial de
la Cultura Amaziga, del Govern del
Marroc
Tram. 314-08708/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08708/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si ha fet gestions perquè l’Observatori per
a Difondre la Cultura i la Llengua Amazigues mantin-
gui relacions amb l’Institut Reial de la Cultura
Amaziga, del Govern del Marroc

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a les preguntes 314-08707/07, 314-08708/
07 i 314-08709/07 sobre la creació de l’Observatori per
a difondre la cultura i la llengua amazig, li comuni-
quem que la creació d’aquest observatori es troba en
fase d’estudi i definició del projecte. En aquests mo-
ments s’estan mantenint les necessàries reunions polí-
tiques, institucionals i acadèmiques, entre elles amb
l’Institut Europeu de la Mediterrània, les organitzacions
amazigues a Catalunya, i d’altres per tal de redactar el
projecte definitiu de creació de l’Observatori. Esperem
poder presentar aquest projecte d’una manera tancada
al llarg del primer trimestre de l’any 2006.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’organigrama i el
consell assessor i científic de l’Obser-
vatori per a Difondre la Cultura i la Llen-
gua Amazigues
Tram. 314-08709/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-08709/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’organigrama i el consell assessor i cien-
tífic de l’Observatori per a Difondre la Cultura i la
Llengua Amazigues

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a les preguntes 314-08707/07, 314-08708/07
i 314-08709/07 sobre la creació de l’Observatori per a
difondre la cultura i la llengua amazig, li comuniquem
que la creació d’aquest observatori es troba en fase
d’estudi i definició del projecte. En aquests moments
s’estan mantenint les necessàries reunions polítiques,
institucionals i acadèmiques, entre elles amb l’Institut
Europeu de la Mediterrània, les organitzacions amazi-
gues a Catalunya, i d’altres per tal de redactar el projec-
te definitiu de creació de l’Observatori. Esperem poder
presentar aquest projecte d’una manera tancada al llarg
del primer trimestre de l’any 2006.

Barcelona, 6 d’octubre de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques

1.27. PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COR-
PORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVI-
SIÓ

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
com valora la presència de programes
literaris en les emissores de Catalunya
Ràdio
Tram. 312-00187/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
com valora l’evolució dels informatius
i dels programes especials informatius
de Televisió de Catalunya, especialment
els referents al debat de l’Estatut i al
món rural
Tram. 312-00188/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

1.27.10.
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Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió
a respondre oralment en comissió so-
bre quins són els motius que han im-
pulsat els canvis del programa musi-
cal «Sona9»
Tram. 312-00189/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
els continguts de l’acord «Per una car-
ta de principis»
Tram. 312-00190/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
les darreres decisions respecte a l’or-
ganigrama directiu
Tram. 312-00191/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
els objectius pressupostaris per al 2006
Tram. 312-00192/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
les perspectives davant el desplega-
ment de la televisió digital terrestre
Tram. 312-00193/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
la situació dels convenis laborals a les
empreses de la CCRTV
Tram. 312-00194/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

1.27.10.
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Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
l’opinió expressada pel president de la
Generalitat en la sessió parlamentària
de control al Govern del 30 de juny de
2005 respecte a la pluralitat dels mit-
jans de comunicació
Tram. 312-00195/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
els criteris que es segueixen a TVC i a
les emissores de Catalunya Ràdio per
a col·laborar en actes organitzats per
organitzacions polítiques
Tram. 312-00196/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
els criteris que aplica per a informar, o
no, sobre el baròmetre d’opinió políti-
ca de Catalunya
Tram. 312-00197/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
els canvis en la direcció de Catalunya
Ràdio
Tram. 312-00198/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
quins criteris aplica la CCRTV per a
promocionar els valors en els progra-
mes de producció pròpia de TV3
Tram. 312-00199/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
com preveu afrontar, des de TVC, la
posada en marxa de nous canals de
televisió en obert
Tram. 312-00200/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

1.27.10.
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Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
quins criteris segueix la CCRTV per a
l’ús de la llengua catalana a TV3
Tram. 312-00201/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a
respondre oralment en comissió sobre
l’evolució i els nous plantejaments
dels informatius de TV3 i C33
Tram. 312-00202/07

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials, tinguda el dia
07.10.2005 (DSPC-C 244).

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la pràctica de la
mendicitat en els transports públics, la
lluita contra les xarxes organitzades
que controlen aquesta pràctica i la uti-
lització de menors com a reclam
Tram. 314-09267/07

Formulació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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:

Cada cop hi ha més mendicitat en els transports públics
a Catalunya. Els mitjans de comunicació s’han fet ressò
de l’existència de xarxes organitzades que es dediquen
a practicar la mendicitat. En molts casos aquestes per-
sones porten a nens com a reclam per tal d’aconseguir
diners.

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Quines mesures ha adoptat el Govern per evitar la
mendicitat en els transports públics de Catalunya?

2. Quines accions ha dut a terme el Govern per lluitar
contra les xarxes organitzades que controlen la mendi-
citat? Quins han estat els resultats?

3. Quines accions ha dut a terme el Govern per evitar
que es facin servir a menors com a reclam per persones
que practiquen la mendicitat?

4. De quants menors s’han fet càrrec els serveis socials
perquè els seus familiars els feien servir com a reclam
alhora de practicar la mendicitat?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2005

M. Dolors Montserrat i Culleré

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’oferiment fet a
l’Administració de l’Estat d’assumir les
actuacions mediambientals que cal-
guin per tal de fer possible la construc-
ció de nous accessos al port de Barce-
lona
Tram. 314-09268/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que el Govern de la Generalitat ha fet públic l’ofe-
riment a l’Administració General de l’Estat per tal d’as-
sumir les actuacions medioambientals necessàries amb
la finalitat de fer possible l’execució dels nous accessos
viaris i ferroviaris al Port de Barcelona.

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

1. Quan s’ha formalitzat l’esmentat oferiment a l’Ad-
ministració General de l’Estat i quin és el seu contin-
gut?

2. L’esmentat oferiment comportarà algun tipus de des-
pesa pel Govern de la Generalitat? Si la resposta és afir-
mativa, com es finançarà l’esmentada despesa?

3. Quines actuacions anteriors ha dut a terme el Govern
de la Generalitat per tal que s’executin les obres dels
nous accessos al Port de Barcelona?

4. Quin és el calendari previst per l’execució dels es-
mentats nous accessos i el seu finançament?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de
construcció de la planta dessaladora
del Prat del Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-09269/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que d’acord amb la Llei 11/2005, de 22 de juny,
la dessaladora del Prat del Llobregat és competència de
la Generalitat de Catalunya.

Atès que el projecte informatiu, realitzat per l’Adminis-
tració General de l’Estat i redactat en el mes d’abril de
2005, contemplava dues alternatives.

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

1. Quin és el cost previst del projecte?

2. Quin ajudes es rebran del Fons de Cohesió del tram
estatal?

3. Quines altres ajudes és té previst rebre?

4. Quin és el calendari del projecte i de la seva execu-
ció?

5. Per quines de les dues alternatives del projecte infor-
matiu s’ha optat?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat de cons-
trucció de la línia 9 del metro de Barce-
lona
Tram. 314-09270/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès la construcció de la Línia 9 de Metro una de les
principals infrastructures de transport públic que comp-
tarà la ciutat de Barcelona i tota la seva Àrea Metropo-
litana i els treballs de la seva construcció,

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

1. Quin és l’estat de construcció de la Línia 9 de Metro,
desglossat per trams tot especificant la seva situació
(avantprojecte, projecte, licitació, construcció...), el seu
pressupost i, en el seu cas, el cost final?

2. Quin és el grau de compliment del calendari previst
desglossat per trams?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’evolució de la des-
pesa mitjana per alumne i per nivell
educatiu a preus constants del 1990 al
2005
Tram. 314-09271/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la despesa pública en educació donen
una idea de l’esforç pressupostari que fan les adminis-
tracions educatives.

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

– Quina és l’evolució de la despesa mitjana per alum-
ne i per nivell educatiu a preus constants (educació in-
fantil, educació primària, educació secundària i educa-
ció superior; per una banda; educació no universitària
i educació universitària, per una altra, i despesa per
alumne total per una altra) des de 1990 fins l’any 2005,
any a any? (es demana el màxim nivell de detall).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la despesa mitjana
per alumne i per nivell educatiu amb
relació al PIB per habitant del 1990 al
2005
Tram. 314-09272/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

3.25.15.
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Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la despesa pública en educació donen
una idea de l’esforç pressupostari que fan les adminis-
tracions educatives.

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

– Quina és la despesa mitjana per alumne i per nivell
educatiu en relació al PIB per habitant (educació infan-
til, educació primària, educació secundària i educació
superior; per una banda; educació no universitària i
educació universitària, per una altra, i despesa per
alumne total per una altra) des de 1990 fins l’any 2005,
any a any? (es demana el màxim nivell de detall).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la despesa mitjana
per alumne i per nivell educatiu del
1990 al 2005
Tram. 314-09273/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la despesa pública en educació donen
una idea de l’esforç pressupostari que fan les adminis-
tracions educatives.

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

– Quina és la despesa mitjana per alumne i per nivell
educatiu (educació infantil, educació primària, educa-
ció secundària i educació superior; per una banda; edu-
cació no universitària i educació universitària, per una
altra, i despesa per alumne total per una altra) des de

1990 fins l’any 2005, any a any? (es demana el màxim
nivell de detall).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la despesa mitjana
i el percentatge de despesa corrent
amb destinació a l’ensenyament con-
certat, i l’índex de variació de la despe-
sa pública destinada a concerts i sub-
vencions del 1990 al 2005
Tram. 314-09274/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la despesa pública en educació donen
una idea de l’esforç pressupostari que fan les adminis-
tracions educatives.

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

1. Quina és la despesa de la Generalitat de Catalunya
destinada a l’ensenyament concertat i quin és el percen-
tatge de despesa corrent dedicat a l’ensenyament con-
certat des de 1990 fins l’any 2005, any a any? (es de-
mana el màxim nivell de detall).

2. Quin és l’índex de variació de la despesa pública
destinada a concerts i subvencions des de 1990 fins
l’any 2005, any a any? (es demana el màxim nivell de
detall).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té dades relati-
ves a la despesa dels centres educa-
tius del 1990 al 2005
Tram. 314-09275/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la despesa pública en educació donen
una idea de l’esforç pressupostari que fan les adminis-
tracions educatives.

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

– Té dades la Generalitat sobre la despesa que realitza
cadascun dels centres educatius, i les despeses que són
genèriques (per exemple per cobrir les despeses de fun-
cionament de la Conselleria, o de les Delegacions Ter-
ritorials? Si és així es demana les dades des de 1990 a
2005, centre docent a centre docent, delegació territo-
rial a delegació territorial, etc. des de 1990 a 2005, any
a any (es demana el màxim nivell de detall que dispo-
si la Generalitat de Catalunya).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafel Luna i Vivas

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la distribució total
de la despesa pública educativa per
tipus d’activitats del 1990 al 2005
Tram. 314-09276/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la despesa pública en educació donen
una idea de l’esforç pressupostari que fan les adminis-
tracions educatives.

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

– Quina és la distribució total de la despesa pública
educativa a Catalunya per tipus d’activitats (educació
no universitària, educació universitària, formació ocu-
pacional, beques i ajudes globals, i despesa no distribu-
ïda per activitat) des de l’any 1990 fins l’any 2005, any
a any? (es demana el màxim nivell de detall).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la despesa pública
en educació a Catalunya de l’any 1990
al 2005 per tipus d’administració
Tram. 314-09277/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la despesa pública en educació donen
una idea de l’esforç pressupostari que fan les adminis-
tracions educatives.

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

– Quina és la despesa pública en educació a Catalunya
des de l’any 1990 fins el 2005 per tipus d’administra-
ció (administració central, autonòmica, diputacions,
consells comarcals, i municipis) any a any? (es dema-
na el màxim nivell de detall).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el PIB de Catalu-
nya, de cadascuna de les seves co-
marques i per habitant del 1990 al 2005
Tram. 314-09278/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès la necessitat de disposar d’indicadors fiables per
poder analitzar la situació social d’una població dintre
del marc socioeconòmic.

Atès que les diferències territorials de Catalunya acon-
sellen no quedar-se en l’àmbit autonòmic a l’hora
d’analitzar les relacions que es produeixen entre les
diferents variables.

Atès que l’anàlisi estadístic de Catalunya es segueix de
forma especial mitjançant l’anàlisi dels indicadors en
les comarques.

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

1. Quin és el PIB de Catalunya i de cadascuna de les
seves comarques des de 1990 a 2005 en preus fixes i
constants? (es demana el màxim detall possible).

2. Quin és el PIB per habitant de Catalunya i per comar-
ca des de 1990 a 2005 en preus fixes i constants? (es
demana el màxim detall possible).

3. Quina és la relació de la població amb l’activitat eco-
nòmica (inactius, actius ocupats, actius aturats) i per
gènere, per comarca, i global de Catalunya des de 1990
a 2005? (es demana el màxim detall possible).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la inversió feta per
la Generalitat en educació per comar-
ca, del 1990 al 2005
Tram. 314-09279/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la despesa pública en educació donen
una idea de l’esforç pressupostari que fan les adminis-
tracions educatives.

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

Quina inversió fa la Generalitat en educació per comar-
ca des de 1990 a 2005? (es demana informació de cada
any amb el màxim nivell de detall, per exemple en les
inversions en centres docents especificar import i acti-
vitat realitzada, ampliació, manteniment, nova cons-
trucció...).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’escolaritza-
ció mitjana de zero a tres anys, de quin-
ze a setze anys, de disset a divuit anys
i de divuit a vint-i-cinc anys, del total
de Catalunya i per comarca, del 1990
al 2005
Tram. 314-09280/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

1. Quina és l’escolarització mitjana (número mitjà
d’anys d’escolarització) dels 0 als 3 anys per total de
Catalunya, i per comarca des de 1990 a 2005? (es de-
mana el màxim detall possible amb totes les variables
creuades entre sí)

2. Quina és l’escolarització mitjana (número mitjà
d’anys d’escolarització) dels 15 als 16 anys per gène-
re, per total de Catalunya, i per comarca des de 1990 a
2005? (es demana el màxim detall possible amb totes
les variables creuades entre sí)

3. Quina és l’escolarització mitjana (número mitjà
d’anys d’escolarització) dels 17 als 18 anys per gène-
re, per total de Catalunya, i per comarca des de 1990 a
2005? (es demana el màxim detall possible amb totes
les variables creuades entre sí)

4. Quina és l’escolarització mitjana (número mitjà
d’anys d’escolarització) dels 18 als 25 anys per gène-
re, per total de Catalunya, i per comarca des de 1990 a
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2005? (es demana el màxim detall possible amb totes
les variables creuades entre sí)

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la població en edat
escolaritzable per comarca, per nivell
educatiu i per tipus de finançament de
centre, del 1990 al 2005
Tram. 314-09281/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen la
qualitat de l’educació com a prioritat política i social i la
centralitat dels indicadors o referències a l’hora d’avaluar
el rendiment i l’avaluació del sistema educatiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

1. Quina és la població en edat escolaritzable (0-29
anys) per comarca, nivell educatiu, i edats des de 1990
a 2005? (es demana el màxim detall possible, és a dir,
comarca a comarca per cada any i per trams d’edat
desagregats, és a dir, no agrupats, amb totes les varia-
bles anteriors creuades entre si)

2. Quina és la població en edat escolaritzable (0-29
anys) per comarca, nivell educatiu, i tipus de finança-
ment de centre (centres públics, centres privats concer-
tats, centres privats no concertats) des de 1990 a 2005?
(es demana el màxim detall possible, és a dir, comarca
a comarca per cada any i per trams d’edat desagregats,
és a dir, no agrupats, amb totes les variables anteriors
creuades entre si)

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té dades relati-
ves a les expectatives dels pares
quant al nivell màxim d’estudis per a
llurs fills del 1990 al 2005
Tram. 314-09282/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

Té dades la Generalitat sobre les expectatives dels pa-
res sobre el nivell màxim d’estudis per als seus fills des
de 1990 a 2005? Si és així es demana les dades (es de-
mana el màxim detall possible, per exemple, per edats
dels fills, estudis dels pares, gènere dels fills, titularitat
de centre d’estudis, etc.).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 d’octubre de 2005

99

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la mitjana d’anys
de permanència dels infants de sis
anys dins del sistema educatiu, per
comarca, del 1990 al 2005
Tram. 314-09283/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

Quina és l’esperança de vida als sis anys (és a dir el
número mitjà d’anys que romandran previsiblement en
el sistema educatiu un noi o noia de sis anys d’edat in-
closos els anys universitaris) per comarca des de 1990
a 2005? (es demana el màxim detall possible amb totes
les variables creuades entre sí).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la distribució de
l’alumnat estranger en els centres edu-
catius i per comarca, del 1990 al 2005
Tram. 314-09284/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

Quina és la distribució de l’alumnat estranger centre a
centre, amb la corresponent titularitat del centre i co-
marca des de 1990 a 2005 any a any (es demana el
màxim detall possible amb totes les variables creuades
entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el percentatge de
població adulta de vint-i-cinc a seixan-
ta-quatre anys que ha acabat els diver-
sos nivells d’ensenyament del 1990 al
2005
Tram. 314-09285/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

Quin és el percentatge de la població adulta de 25 a 64
anys d’edat que ha finalitzat els diversos nivells d’en-
senyament des de 1990 a 2005 (es demana (es demana
el màxim detall possible, per comarca, per any, per
trams d’edat desagregats, per gènere, i dividits, com a
mínim en inferior a educació primària, educació primà-
ria, educació secundària obligatòria, educació secundà-
ria postobligatòria, i educació superior).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre mitjà
d’alumnes per grup educatiu en els en-
senyaments no universitaris, per co-
marca i per titularitat de centre, del 1990
al 2005
Tram. 314-09286/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

Quin és el número mitjà d’alumnes per grup educatiu
en els ensenyaments no universitaris (dividit per educa-
ció infantil, educació primària / EGB, educació secun-
dària de primer cicle, educació secundària de segon
cicle, batxillerat LOGSE, BUP i COU, FP II, CF de
grau mitjà, CF de grau superior, programes de garantia
social, educació especial), per comarca i titularitat de
centre des de 1990 a 2005? (es demana el màxim nivell
de detall possible amb totes les variables anteriors cre-
uades entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució del
nombre d’alumnes de nou ingrés a les
universitats catalanes, per gènere, per
branques universitàries i per durada
de carreres, del 1990 al 2005
Tram. 314-09287/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen la
qualitat de l’educació com a prioritat política i social i la
centralitat dels indicadors o referències a l’hora d’avaluar
el rendiment i l’avaluació del sistema educatiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

1. Quina és l’evolució del número d’alumnes de nou
ingrés a les universitats catalanes per gènere, titularitat
de centre i comarca des de 1990 a 2005, any a any (es
demana el màxim detall possible amb totes les variables
creuades entre si).

2. Quina és l’evolució del número d’alumnes de nou
ingrés a les diferents branques universitàries (ciències
experimentals, ciències de la salut, ciències socials i
jurídiques, humanitats, carreres tècniques...) per gène-
re, titularitat de centre i comarca des de 1990 a 2005,
any a any (es demana el màxim detall possible amb
totes les variables creuades entre si).

3. Quina és l’evolució del número d’alumnes de nou
ingrés a les universitats per durada de carreres (de pri-
mer cicle, i de primer i segon cicle) per gènere, titula-
ritat de centre i comarca des de 1990 a 2005, any a any
(es demana el màxim detall possible amb totes les va-
riables creuades entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre mitjà d’a-
lumnes per professor en ensenyaments
no universitaris, del 1990 al 2005
Tram. 314-09288/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

1. Quin és el número mitjà d’alumnes per professor en
ensenyaments no universitaris centre a centre des de
1990 a 2005 (es demana la relació curs a curs en cada
centre), i per comarques?

2. Quin és el número mitjà d’alumnes per professor en
dos cursos escolars en ensenyaments no universitaris
centre a centre des de 1990 a 2005 (es demana la rela-
ció curs a curs en cada centre), i per comarques?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la taxa neta d’es-
colarització de zero a tres anys i de
quatre a sis anys pel total de Catalu-
nya i per comarca, del 1990 al 2005
Tram. 314-09289/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

1. Quina ha estat la taxa neta d’escolarització dels 0 als
3 anys d’edat per total de Catalunya, per comarca des
de 1990 a 2005? (es demana el màxim detall possible
amb totes les variables creuades entre sí).

2. Quina ha estat la taxa neta d’escolarització dels 4 als
6 anys d’edat per total de Catalunya, per comarca des
de 1990 a 2005? (es demana el màxim detall possible
amb totes les variables creuades entre sí).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’evolució de l’a-
lumnat amb necessitats educatives
especials del 1990 al 2005
Tram. 314-09298/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a l’alumnat permeten esbrinar en quina
situació específica i concreta es troben els estudiants als
centres docents.

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

1. Quina és l’evolució de l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials per tipus de centre (centres específics,
centres ordinaris), comarca, i titularitat de centre des de
1990 a 2005 any a any (es demana el màxim detall pos-
sible amb totes les variables creuades entre si).

2. Quina és l’evolució de l’alumnat amb necessitats
educatives especials en centres ordinaris, per etapa edu-
cativa (infantil, primària, secundària obligatòria...),
comarca, i titularitat de centre des de 1990 a 2005 any
a any (es demana el màxim detall possible amb totes les
variables creuades entre si).

3. Quina és la distribució de l’alumnat amb necessitats
educatives especials per tipus de discapacitat (motòrica,
auditiva, plurideficiència, autisme i trastorn de la per-
sonalitat, visual, discapacitat psíquica, plurideficièn-
cia...), per tipus de centre (centres específics, centres
ordinaris), i comarca des de 1990 a 2005 any a any? (es
demana el màxim detall possible amb totes les variables
creuades entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’evolució dels cen-
tres educatius de règim general del
1990 al 2005
Tram. 314-09301/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quina és l’evolució dels centres educatius de règim
general per municipi i comarca des de 1990 a 2005? (es
demana el màxim detall possible amb tipologia de cen-
tres i, en el cas de les escoles concertades, detall del
concert i línies educatives).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins estudis té
tocant a la relació d’alumnes i profes-
sors i els graus de col·laboració en els
òrgans dels centres
Tram. 314-09302/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quins estudis té la Generalitat sobre la relació
d’alumnes i professors (clima de l’aula), i els graus de
col·laboració en els òrgans del centre (clima de centre)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els directors de
centres escolars nomenats per l’Admi-
nistració i els nomenats per la comuni-
tat educativa, del 1990 al 2005
Tram. 314-09303/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quins directors de centres escolars de Catalunya han
estat nomenats per l’administració des de 1990 a 2005
i quins per la comunitat educativa? (es demana no pas
els noms, ans al contrari la relació d’assignacions per
any, per centre escolar, i per la comarca on es troben).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines dades té el
Departament d’Educació relatives als
perfils dels directors de centres esco-
lars de l’any 1990 al 2005
Tram. 314-09304/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quines dades disposa el Departament d’Educació
sobre els perfils dels directors de centres escolars (edat,
gènere, titulació acadèmica, antiguitat a la docència i a
la direcció, acreditació, accés a la funció directiva, ho-
res de docència, motivacions en l’exercici de la funció
directiva) des de 1990 a 2005 amb la màxima possible
(per comarca, per titularitat de centre)? Es demanen
aquestes dades.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines dades té el
Departament d’Educació relatives als
criteris que empren els coordinadors
de cicle i els directors de centres esco-
lars per a l’assignació d’alumnes als
grups d’educació primària i secundà-
ria
Tram. 314-09305/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quines dades té la Conselleria sobre els criteris que
utilitzen els coordinadors de cicle i els directors per a
l’assignació d’alumnes a un grup d’educació primària
i secundària obligatòria (ordre alfabètic, aleatòriament,
equilibri de gènere, llengua, rendiment...) des de 1990
a 2005 (es demanen les dades el més desagregades que
disposi la Conselleria).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’hores
de docència directa reglamentada en
educació primària i secundària de
l’any 1990 al 2005
Tram. 314-09306/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

1. Quin és el nombre d’hores de docència directa regla-
mentades en educació primària per àrees curriculars, i
cicles (coneixement del medi natural, social i cultural,
educació artística, educació física, llengua catalana i
literatura, llengua castellana i literatura, llengües es-
trangeres, matemàtiques...) des de 1990 a 2005 any a
any?

2. Quin és el nombre d’hores de docència directa regla-
mentades en educació secundària obligatòria per àrees
curriculars, i cicles i/o cursos (ciències de la natura,
ciència socials, geografia i història, educació física,
educació plàstica i visual, llengua catalana i literatura,
llengua castellana i literatura, llengües estrangeres,
matemàtiques, música, tecnologia...) des de 1990 a
2005 any a any?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els estudis duts a
terme pel Departament d’Educació re-
latius als processos de treball i els es-
tils docents del professorat i els tre-
balls escolars dels alumnes fora de
l’horari escolar
Tram. 314-09307/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

Quins estudis ha realitzat la Conselleria d’Educació
sobre:

a) Els processos de treball del professorat, tant pel que
fa al treball en equip (freqüència de treball individual
o de treball en equip) i la freqüència de reunions de tre-
ball (algun cop, trimestralment, quinzenalment o set-
manalment), i la finalitat de les reunions (programació
d’activitats, preparació de materials didàctics, discussió
de qüestions organitzatives, preparació de materials
d’avaluació, acord de criteris d’avaluació, discutir els
resultats d’avaluació, preveure problemes de discipli-
na...).

b) Els estils docents dels professors, tant ple que fa a les
activitats didàctiques (explicació i participació, treball
individual o en grup dels estudiants, debats o exposici-
ons, treball a casa, investigacions...); l’ús dels recursos
(llibre de text, material del professor, llibres de consul-
ta, material informàtic, medis audiovisuals, premsa...);

els procediments d’avaluació (observació participant,
observació de treballs, observació de quaderns, obser-
vació d’intervencions orals, escales d’observació, exà-
mens o controls, autoavaluació...).

c) Els treballs escolars dels alumnes fora de l’horari
escolar (hores de dedicació per cicles, ajudes rebu-
des...).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el Departament
d’Educació té dades dels centres es-
colars i els municipis que fan activitats
extraescolars
Tram. 314-09308/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Té dades la Conselleria dels centres escolars i els
municipis que desenvolupen activitats extraescolars?
(es demana la informació el més detallada possible per
centres escolars, i/o municipis; així com la naturalesa
del catàleg d’activitats en cadascun d’ells i els plans de
la conselleria a Catalunya o els plans territorials que
estigui impulsant).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines dades té el
Departament d’Educació relatives a la
participació de les famílies en els cen-
tres escolars de l’any 1990 al 2005
Tram. 314-09309/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quines dades té la Conselleria sobre la participació de
les famílies al centre escolar des de 1990 a 2005? (es
demanen les dades el més desagregades que disposi la
Conselleria, per exemple, per nivell d’estudis dels pa-
res, per cicle d’estudis dels fills, participació per només
pagar quota, i per pagar quota i participar, per titulari-
tat de centre, per mida de centre, per número d’activi-
tats en les que participen, per tipus d’activitat –procés
de l’educació, activitats culturals, activitats extraesco-
lars, activitats de recolzament...).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la participació en
les eleccions als consells escolars de
l’any 1990 al 2005
Tram. 314-09310/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quin és el percentatge dels resultats de la participa-
ció en les eleccions als Consells Escolars de Centre des
de 1990 fins al 2005? (es demana màxim detall territo-
rialitzat i desagregat per centres públics, Instituts, i
concertats, professors, pares, mares i tutors, alumnat i
PAS, a més es demanen totes les variables creuades
entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins són els re-
cursos tecnològics que hi ha a l’abast
dels centres educatius
Tram. 314-09311/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quins són els recursos tecnològics a l’abast dels cen-
tres (aula informàtica, xarxes d’àrea local, escànner,
videoconferència, plòter, impressores...) centre a cen-
tre i comarca a comarca?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el coneixement i
l’ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació que tenen els profes-
sors
Tram. 314-09312/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

1. Té dades el Departament d’Educació sobre el conei-
xement i ús de les TIC per part dels professors?

2. Quin és el nombre de professors que es troben for-
mats en les TIC en l’actualitat?

3. Quina és l’oferta de formació continuada en TIC per
al professorat durant el present curs? Com ha evoluci-
onat aquesta oferta des de l’any 1990?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina mena de
connexió a internet tenen els centres
docents
Tram. 314-09313/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

Quin tipus de connexió a internet utilitzen els centres
docents de Catalunya (RTB, RDSI, ADSL amb la seva
velocitat de connexió, cable, satèl·lit...)? (es demana
informació centre a centre i comarca a comarca).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la dotació d’ordi-
nadors als centres docents
Tram. 314-09314/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

1. Quin és el nombre d’ordinadors centre a centre i
comarca a comarca?

2. Quin és el nombre d’ordinadors dedicats a la docèn-
cia centre a centre i comarca a comarca?

3. Quin és el nombre d’ordinadors amb accés a internet
centre a centre i comarca a comarca?

4. Quin és el nombre d’ordinadors dedicats a la docèn-
cia amb accés a internet centre a centre i comarca a
comarca?

5. Quina és la ràtio d’ordinadors per alumne per etapa
educativa (infantil, primària, secundària obligatòria...),
comarca, i centre des de 1990 a 2005 any a any? (es
demana el màxim detall possible amb totes les variables
creuades entre si).

6. Quina és la ràtio d’ordinadors dedicats a la docència
per alumne per etapa educativa (infantil, primària, se-
cundària obligatòria...), comarca, i centre des de 1990
a 2005 any a any? (es demana el màxim detall possible
amb totes les variables creuades entre si).
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7. Quina és la ràtio d’ordinadors amb accés a internet
per alumne per etapa educativa (infantil, primària, se-
cundària obligatòria...), comarca, i centre des de 1990
a 2005 any a any? (es demana el màxim detall possible
amb totes les variables creuades entre si).

8. Quina és la ràtio d’ordinadors dedicats a la docència
amb accés a internet per alumne per etapa educativa
(infantil, primària, secundària obligatòria...), comarca,
i centre des de 1990 a 2005 any a any? (es demana el
màxim detall possible amb totes les variables creuades
entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ús d’ordinadors
en les matèries de primària i secundà-
ria als centres educatius
Tram. 314-09315/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

Té dades i/o estudis la Conselleria sobre la proporció en
que s’utilitzen els ordinadors en les diverses matèries de
primària i de secundària als centres de Catalunya? Es
prega donar tota la informació.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins centres do-
cents disposen de xarxa local i quins
de pàgina web pròpia
Tram. 314-09316/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quin centres docents de Catalunya disposen de xar-
xa d’àrea local i quins de pàgina web pròpia?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina és la partici-
pació i l’evolució del professorat en
les activitats de formació continuada
Tram. 314-09317/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Quina és la participació i l’evolució del professorat en
les activitats de formació continuada (es demana les
estadístiques comarcals del percentatge de professors
que hi participen, i els que no, la mitjana d’hores de
participació, els centres que tenen un pla de formació,
la participació en cursos d’innovació docent, i d’espe-
cialitat –es demana el màxim detall possible amb totes
les variables creuades entre si–).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
assignar les tutories en els centres
escolars
Tram. 314-09318/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació i funcionament dels centres,
tant des del punt de vista organitzatiu com pedagògic
permeten conèixer la situació real de les nostres esco-
les.

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

– Té dades la Conselleria dels criteris pels quals s’as-
signen les tutories als centres escolars de Catalunya?
(es demana els estudis de la Conselleria que hi facin
referència a la funció tutorial i d’orientació educativa).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la població que hi
ha ocupada en tasques de professorat
i l’evolució d’aquesta ocupació des de
l’any 1990 al 2005
Tram. 314-09319/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació del professorat dintre del
sistema educatiu ens permet veure fidelment les possi-
bilitats de millora d’aquest col·lectiu professional.

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

– Quin és el número de la població que es troba ocupa-
da com a professorat per nivell d’ensenyament (educa-
ció infantil, educació primària, educació secundària,
FP, educació universitària, altres ensenyaments o acti-
vitats de regim general, i regim especial), i per gènere,
i quina ha estat l’evolució des de 1990 a 2005 comar-
ca a comarca (es demana el màxim detall possible amb
totes les totes les variables creuades entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el sistema retribu-
tiu del professorat des de l’any 1990
fins ara
Tram. 314-09320/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació del professorat dintre del
sistema educatiu ens permet veure fidelment les possi-
bilitats de millora d’aquest col·lectiu professional.

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

– Quin és el sistema retributiu del professorat de Cata-
lunya des de 1990 fins a l’actualitat (any a any)? (es
demana el màxim detall possible fent la distinció entre
primària, secundària, catedràtics, PTFP..., les retribuci-
ons bàsiques marcades pel govern de l’Estat i el siste-
ma de retribucions complementàries, i fent distinció als
anys de docència i entre el professorat de l’escola pú-
blica i de la concertada).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les dades estadís-
tiques relatives a baixes laborals en
l’àmbit docent des del curs 1989-1990
fins al curs actual
Tram. 314-09321/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència a la situació del professorat dintre del
sistema educatiu ens permet veure fidelment les possi-
bilitats de millora d’aquest col·lectiu professional.

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

– Quina és l’estadística mensual de baixes docents en-
tre el curs 1989-1990 fins el present (nombre de profes-
sors, nivell, nombre de baixes? (es demana una relació
de mesos i malaltia –ORL, oftalmologia, dermatologia,
infeccioses, digestiu, neuropsiquiàtriques, genit.-obstetr.,
traumatologia, respiratori, cardiovascular, hematològic,
odontològic, endocrino-met., embarassos..., així com
els dies mitjans de baixa per a cadascuna d’aquestes
malalties, el gènere, l’edat dels professors; a més es
demana el màxim detall possible amb totes les variables
creuades entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els resultats edu-
catius dels escolars aquests darrers
deu anys
Tram. 314-09322/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència als resultats educatius ens permeten te-
nir una imatge de l’evolució de la qualitat educativa al
nostre país.

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

– Quins estudis té la Generalitat sobre els resultats edu-
catius dels escolars catalans en les diferents matèries en
els darrers 10 anys (PISA, INCE, TIMSS...)? Quins
d’aquests estudis tenen un resultat territorialitzable?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’evolució de la
població activa, activa ocupada i acti-
va desocupada que han fet cursos de
formació ocupacional o continuada de
l’any 1990 al 2005
Tram. 314-09323/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència als resultats educatius ens permeten te-
nir una imatge de l’evolució de la qualitat educativa al
nostre país.

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

– Quina és l’evolució de la població activa, activa ocu-
pada, i activa desocupada que realitzen cursos de for-
mació per a l’ocupació, per total de Catalunya, per co-
marca, grups d’edats, des de 1990 a 2005, any a any?
I formació continuada, per total de Catalunya, per co-
marca, grups d’edats, des de 1990 a 2005, any a any?
(es demana el màxim detall possible amb totes les va-
riables creuades entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina és la taxa
bruta de població que ha superat les
proves d’accés a la universitat de l’any
1990 al 2005
Tram. 314-09324/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència als resultats educatius ens permeten te-
nir una imatge de l’evolució de la qualitat educativa al
nostre país.

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

– Quina és la taxa bruta de població que supera la prova
d’accés a la universitat, per gènere, per total de Catalu-
nya, comarca a comarca, i universitats a distància de
1990 a 2005 (es demana el màxim detall possible amb
totes les variables creuades entre sí).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina ha estat la
taxa d’abandonament del sistema edu-
catiu en la franja de catorze a setze
anys, de l’any 1990 al 2005
Tram. 314-09325/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència als resultats educatius ens permeten te-
nir una imatge de l’evolució de la qualitat educativa al
nostre país.

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

– Quina és la taxa d’abandonament del sistema educa-
tiu entre 14 i 16 anys per comarca, titularitat del centre,
i gènere des de l’any 1990 fins l’actual? (es demana el
màxim detall possible amb totes les variables creuades
entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina ha estat la
taxa d’activitat i desocupació de l’any
1990 al 2005
Tram. 314-09326/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència als resultats educatius ens permeten te-
nir una imatge de l’evolució de la qualitat educativa al
nostre país.

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

– Quina és la taxa d’activitat i desocupació (percentatge
de persones entre 25 i 64 anys que pertanyen a la pobla-
ció activa) segons nivell educatiu (inferior a estudis
primaris, estudis primaris, estudis secundaris obligato-
ris, estudis secundaris postobligatoris, estudis superi-
ors), segons gènere, i segons comarca, de 1990 a 2005?
(es demana el màxim detall possible amb totes les va-
riables creuades entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina ha estat la
taxa de graduació escolar des de l’any
1990 fins ara
Tram. 314-09327/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència als resultats educatius ens permeten te-
nir una imatge de l’evolució de la qualitat educativa al
nostre país.

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

– Quina és la taxa de graduació (relació entre el nombre
de graduats en cadascun dels ensenyaments considerats
respecte al total de la població en l’«edat teòrica» de l’es-
mentat ensenyament –ESO, batxiller, tècnic auxiliar/tèc-
nic, tècnic especialista/tècnic superior, diplomatura, lli-
cenciatura, doctorat–) per comarca, titularitat del centre,
i gènere des de l’any 1990 fins l’actual? (es demana el
màxim detall possible amb totes les variables creuades
entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin ha estat el
percentatge d’idoneïtat en la matricula-
ció d’alumnes en cursos teòrics cor-
responents a la seva edat des de l’any
1990 fins ara
Tram. 314-09328/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès que totes les administracions educatives cerquen
la qualitat de l’educació com a prioritat política i soci-
al i la centralitat dels indicadors o referències a l’hora
d’avaluar el rendiment i l’avaluació del sistema educa-
tiu.

Atès que la majoria d’administracions han cercat im-
pulsar sistemes nacionals d’indicadors de l’educació, a
nivell internacional, la Unió Europea, l’Estat Espanyo-
la, i la pròpia Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Atès que dintre dels sistemes d’indicadors aquells que
fan referència als resultats educatius ens permeten te-
nir una imatge de l’evolució de la qualitat educativa al
nostre país.

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

– Quin és el percentatge d’idoneïtat (percentatge de
l’alumnat que es troba matriculat en el curs o cursos
teòrics corresponents a la seva edat) per comarca, titu-
laritat del centre, i gènere des de l’any 1990 fins l’ac-
tual? (es demana el màxim detall possible amb totes les
variables creuades entre si).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Rotonda a la C-66, pk. 58+120» re-
latiu al municipi de Besalú (Garrotxa),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09329/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació al projecte d’inversió número 66 040406
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Rotonda a la C-66, PK. 58+120» al municipi de
Besalú, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Variant de la carretera C-66. Pk.
54+940 de la C-66 al pk. 61+620 de la
N-260» relatiu al municipi de Besalú
(Garrotxa), inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09330/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació al projecte d’inversió número 66 040635
015 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Variant de la carretera C-66. PK. 54+940 de la C-
66 al PK. 61+620 de la N-260» al municipi de Besalú,
interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Actuacions del pla de camins
FEOGA, 2002. Variant d’Oix del Camí
d’Oix a Beget» relatiu al municipi de
Montagut i Oix (Garrotxa), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09331/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 030012
002 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Actuacions del pla de camins FEOGA, 2002. Va-
riant d’Oix del Camí d’Oix a Baget» al municipi de
Montagut, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Prolongació del carrer de J.M.
Folch i Torres entre el camí de la Creu
i l’Avda. Sant Jordi d’Olot per a accés
a l’estació d’autobusos» relatiu al mu-
nicipi d’Olot (Garrotxa), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09332/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66 040251
002 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Prolongació del carrer de J.M. Folch i Torres en-
tre el camí de la Creu i l’Avda. Sant Jordi d’Olot per a
accés a l’estació d’autobusos» al municipi d’Olot, inte-
ressa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Pont sobre el Fluvià, GI-524, pk.
0+300» relatiu al municipi d’Olot (Gar-
rotxa), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09333/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-

ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041734
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Pont sobre el Fluvià, GI-524, PK. 0+300» al mu-
nicipi d’Olot, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució de les obres de reforma
de l’estació d’autobusos» relatiu al mu-
nicipi d’Olot (Garrotxa), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09334/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050285
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Execució de les obres de reforma de l’estació
d’autobusos» al municipi d’Olot, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució de les obres de millora
general. Variant de les Planes d’Hosto-
les. Carretera C-63 del pk. 53+373 al
pk. 56+915» relatiu al municipi de les
Planes d’Hostoles (Garrotxa), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09335/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050458
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Execució de les obres de millora general. Variant
de Les Planes d’Hostoles. Carretera C-63 del PK.
54+373 al PK. 56+915» al municipi de Les Planes
d’Hostoles, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç Olot-Túnel de Capsacosta»
relatiu a la comarca de la Garrotxa, in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09336/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 010398
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç Olot - Túnel de Capsacosta» a la comarca
de la Garrotxa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç GI-524. Tram: Olot-Santa
Pau, pk 1+815 al 9+760» relatiu a la co-
marca de la Garrotxa, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09337/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040034
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
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Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç GI-524. Tram: Olot - Santa Pau, PK. 1+815
al 9+760» a la comarca de la Garrotxa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Variant Besalú. Pk. 54+590 de
la C-66 al pk. 61+620 de la N-260» rela-
tiu a la comarca de la Garrotxa, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09338/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040635
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Variant Besalú. PK. 54+590 del C-66 al PK.
61+620 de la N-260.» a la comarca de la Garrotxa, in-
teressa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Condicionament d’accessos a la
carretera C-26, pk. 223+900 al pk.
224+500» relatiu a la comarca de la
Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09339/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050284
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament d’accessos a la carretera C-26,
PK. 223+900 al PK. 224+500» a la comarca de la Gar-
rotxa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Variants C-63 (C-152) Sant Esteve
d’en Bas» relatiu a la comarca de la
Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09340/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu del Grup de Convergència i Unió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta per
escrit al Consell Executiu,
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En relació al projecte d’inversió número 66 930111
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Variants C-63 (C-152) Sant Esteve d’en Bas» a la
comarca de la Garrotxa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el sistema de nete-
ja emprat per l’Hospital de Santa Cate-
rina, a Salt (Gironès)
Tram. 314-09341/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

A la vista de la notícia apareguda en un diari gironí el
passat 27 de setembre on s’afirmava que una plaga
d’escarabats obliga a desinfectar l’Hospital de Santa
Caterina així com la notícia apareguda el 21 d’agost
sobre l’existència de rates a la secció de Maternitat i de
radiologia del mateix hospital.

– Quin es el sistema de neteja que utilitza l’Hospital de
Santa Caterina?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per a solucionar el problema de
plagues d’escarabats i de rates a l’Hos-
pital de Santa Caterina, a Salt (Giro-
nès)
Tram. 314-09342/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

A la vista de la notícia apareguda en un diari gironí el
passat 27 de setembre on s’afirmava que una plaga
d’escarabats obliga a desinfectar l’hospital de Santa
Caterina així com la notícia apareguda el 21 d’agost
sobre l’existència de rates a la secció de Maternitat i de
radiologia del mateix hospital.

– Quines mesures té previstes el Govern per tal de so-
lucionar aquest problemes?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst fer un
estudi per a esbrinar la causa de l’apa-
rició de rates i d’escarabats a l’Hospi-
tal de Santa Caterina, a Salt (Gironès)
Tram. 314-09343/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

A la vista de la notícia apareguda en un diari gironí el
passat 27 de setembre on s’afirmava que una plaga
d’escarabats obliga a desinfectar l’hospital de Santa
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Caterina així com la notícia apareguda el 21 d’agost
sobre l’existència de rates a la secció de Maternitat i de
radiologia del mateix hospital.

– Té previst el Govern de realitzar un estudi per tal
d’esbrinar la causa de l’aparició de les rates i els esca-
rabats?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música en ca-
talà a les emissores radiofòniques de
Catalunya
Tram. 314-09344/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música en català a les emisso-
res radiofòniques de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música en ca-
talà a les televisions de Catalunya
Tram. 314-09345/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es

disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música en català a les televisi-
ons de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures preses
per a potenciar la música en català
Tram. 314-09346/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quines mesures porta a terme el Govern per a poten-
ciar la música en català?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
ses per a potenciar la difusió dels ar-
tistes novells de la música en català
Tram. 314-09347/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu
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– Quines mesures porta a terme el Govern per a poten-
ciar la difusió dels artistes novells de la música en ca-
talà?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el pressupost des-
tinat a la difusió dels autors musicals
en català
Tram. 314-09348/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quin és el pressupost destinat pel Govern per a la
difusió dels autors musicals en català?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música de
compositors catalans a les televisions
de Catalunya
Tram. 314-09349/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música de compositors catalans
a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música d’au-
tors catalans a les televisions de Cata-
lunya
Tram. 314-09350/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música d’autors catalans a les
televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música d’au-
tors catalans novells a les televisions
de Catalunya
Tram. 314-09351/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu
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– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música d’autors catalans no-
vells a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música de
cambra d’autors catalans a les televisi-
ons de Catalunya
Tram. 314-09352/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música de cambra d’autors ca-
talans a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música clàssi-
ca d’autors catalans a les televisions
de Catalunya
Tram. 314-09353/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música clàssica d’autors cata-
lans a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música de jazz
d’autors catalans a les televisions de
Catalunya
Tram. 314-09354/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música de jazz d’autors catalans
a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música moder-
na d’autors catalans a les televisions
de Catalunya
Tram. 314-09355/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu
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– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música moderna d’autors cata-
lans a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música con-
temporània d’autors catalans a les te-
levisions de Catalunya
Tram. 314-09356/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música contemporània d’autors
catalans a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música simfò-
nica d’autors catalans a les televisions
de Catalunya
Tram. 314-09357/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música simfònica d’autors ca-
talans a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música tradici-
onal catalana a les televisions de Cata-
lunya
Tram. 314-09358/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música tradicional catalana a les
televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música popular
catalana a les televisions de Catalunya
Tram. 314-09359/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu
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– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música popular catalana a les
televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música d’au-
tors i intèrprets catalans a les televisi-
ons de Catalunya
Tram. 314-09360/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música d’autors i intèrprets
catalans a les televisions de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música inter-
pretada per orquestres amb directors
catalans a les televisions de Catalunya
Tram. 314-09361/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música interpretada per orques-
tres amb directors catalans a les televisions de Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió dels intèrprets de la
música en català
Tram. 314-09362/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió dels intèrprets de la música en ca-
talà?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música d’au-
tors catalans
Tram. 314-09363/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu
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– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música d’autors catalans?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música con-
temporània d’autors catalans
Tram. 314-09364/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música contemporània d’autors
catalans?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música moder-
na d’autors catalans
Tram. 314-09365/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música moderna d’autors cata-
lans?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música de jazz
d’autors catalans
Tram. 314-09366/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música de jazz d’autors cata-
lans?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música simfò-
nica d’autors catalans
Tram. 314-09367/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu
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– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música simfònica d’autors ca-
talans?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música de
cambra d’autors catalans
Tram. 314-09368/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música de cambra d’autors ca-
talans?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió de la música tradici-
onal catalana
Tram. 314-09369/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió de la música tradicional catalana?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris per a
afavorir la difusió dels intèrprets de la
música en català
Tram. 314-09370/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quins són els criteris que estableix el Govern per a
afavorir la difusió dels intèrprets de la música en ca-
talà?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el pressupost des-
tinat a donar suport a les orquestres
catalanes
Tram. 314-09371/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu
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– Quin és el pressupost destinat pel Govern en suport
de les orquestres catalanes?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la col·laboració de
l’Institut Ramon Llull amb l’Institut
Cervantes per a l’organització i el pro-
grama del cicle «Catalunya hoy»
Tram. 314-09372/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Govern no donà la resposta requerida a la pregunta
314-05157 formulada per aquesta diputada sobre la
col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i l’Instituto
Cervantes en la programació del cicle «Catalunya hoy»
d’aquell a la seu d’Utrecht. És d’interès de la diputada
formulant i del seu grup parlamentari tenir la informa-
ció concreta requerida..

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quina fou la col·laboració de l’Institut Ramon Llull
amb l’Instituto Cervantes pel que fa a l’organització i
programa del cicle «Catalunya hoy» que se celebrà el
primer semestre de 2005 a la seu de l’Instituto a Utrecht?

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
ses pel Departament de la Presidència
per a la revisió gramatical de la redac-
ció de les disposicions legislatives pu-
blicades pel DOGC o per altres mitjans
del Departament
Tram. 314-09373/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Presidència publicà al DOGC núm.
4445, de 10 d’agost de 2005, una extensa correcció
d’errades de la versió castellana del Decret Legislatiu
1/2005. És d’interès general i particular d’aquesta dipu-
tada i del seu grup parlamentari tenir informació al res-
pecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Ha emprès el Departament de Presidència mesures de
revisió gramatical de la redacció de les disposicions
legislatives que es publiquen al DOGC o a altres mit-
jans dels Departaments, per tal que no es repeteixin
insòlites, inadmissibles i poc exemplars correccions
d’errades com la publicada al DOGC núm. 4445, ver-
sió castellana, del Decret Legislatiu 1/2005?

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la raó de l’error
comès en quatre resolucions del De-
partament de Cultura d’imputació de
crèdit a partides equivocades
Tram. 314-09374/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura publicà al DOGC núm.4438
del dia primer d’agost de 2005 sengles correccions
d’errades a quatre resolucions del dia 1de febrer de
2005. És d’interès general i particular d’aquesta dipu-
tada i del seu grup parlamentari tenir informació al res-
pecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Existeix raó que expliqui l’error comès en quatre re-
solucions del dia primer de febrer de 2005 del Depar-
tament de Cultura d’imputació de crèdit a partides equi-
vocades? Quina és la raó per la qual l’error comès ha
estat corregit amb sis mesos de retard?

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la participació i la
responsabilitat de l’Institut Ramon Llull
en l’elaboració de l’informe de l’Institu-
to Cervantes relatiu a la llengua catala-
na al món
Tram. 314-09375/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El 21 de setembre proppassat el director de l’Instituto
Cervantes anuncià la publicació, l’any 2006, d’un anu-
ari sobre les quatre llengües oficials a l’estat espanyol.
És d’interès general i particular d’aquesta diputada i del
seu grup parlamentari tenir informació al respecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quina és la participació i responsabilitat de l’Institut
Ramon Llull pel que fa a la realització de l’informe
sobre la llengua catalana al món, que es publicarà a
l’anuari de l’any 2006 de l’Instituto Cervantes?

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la participació i la
responsabilitat de l’Institut Ramon Llull
en la publicació de l’estudi de l’Instituto
Cervantes relatiu a la projecció de la
llengua catalana al món
Tram. 314-09376/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El 21 de setembre proppassat el director de l’Instituto
Cervantes presentà l’anuari 2005, que inclou treballs
sobre la presència internacional del català, euskera i
gallec. És d’interès general i particular d’aquesta dipu-
tada i del seu grup parlamentari tenir informació al res-
pecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quina ha estat la participació i responsabilitat de
l’Institut Ramon Llull en la publicació de l’estudi sobre
la projecció de la llengua catalana al món inclòs a
l’anuari 2005 de l’Instituto Cervantes?

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les actuacions fe-
tes per a participar en l’elaboració del
portal del coneixement del programa
de la Unesco «Iniciativa B@bel» pel
que fa a la inclusió de la llengua i la
cultura catalanes
Tram. 314-09377/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

La UNESCO està duent a terme el programa «Iniciativa
B@bel» per a la promoció i utilització del multilin-
güisme i accés universal al ciberespai. És d’interès ge-
neral i particular d’aquesta diputada i del seu grup par-
lamentari tenir informació al respecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quines actuacions ha dut a terme el Govern per tal de
participar en l’elaboració del portal del coneixement
del Programa de la UNESCO «Iniciativa B@bel», pel
que fa a la inclusió de la llengua i cultura catalanes?

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons de
l’endarreriment en l’acabament de les
obres d’ampliació de la residència as-
sistida del carrer Siracusa, al barri de
Gràcia de Barcelona
Tram. 314-09378/07

Formulació: Sr. Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 les
següents preguntes per escrit al Consell Executiu,

– Quins motius han endarrerit la finalització d’obres,
nou equipament... de l’ampliació de la residència assis-
tida que la Generalitat té al carrer Siracusa del barri de
Gràcia de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Lluís Cleries i González
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin coneixement
té el Departament d’Interior de les ac-
tivitats de la Red Radioemergencias al
Penedès, el Bages i el Berguedà
Tram. 314-09379/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 coneixement té el Departament d’Interior sobre
les activitat que ha realitzat la Red Radioemergencias
a les comarques del Penedès, el Bages i el Berguedà
darrerament? Té coneixement el Departament d’algu-
na queixa sobre les esmentades actuacions i l’esmenta-
da entitat?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin coneixement
té el Departament d’Interior de les acti-
vitats de la Red Radioemergencias en
l’àmbit de la protecció civil a Catalu-
nya
Tram. 314-09380/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 coneixement té el Departament d’Interior en
relació a les activitats que presta la Red Radioemer-
gencias en l’àmbit de la protecció civil a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu retornar
la celebració de la diada de Sant Jordi
al Palau de la Generalitat per a l’any
2006
Tram. 314-09381/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu.

En relació als actes institucionals de la Diada de Sant
Jordi de l’any vinent,

– Preveu el Govern retornar la celebració al Palau de la
Generalitat enlloc del Palau Reial de Pedralbes?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin programa
preveu per a la celebració dels actes
institucionals de la diada de Sant Jor-
di del 2006
Tram. 314-09382/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quin programa detallat preveu dur a terme el Govern
durant la celebració dels actes institucionals de la Di-
ada de Sant Jordi de l’any vinent?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les institucions de
la societat civil catalana que participa-
ran de forma destacada en la celebra-
ció dels actes institucionals de la dia-
da de Sant Jordi del 2006
Tram. 314-09383/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Glòria Renom i Vallbona, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que es
disposa a l’article 132 del Reglament del Parlament de
Catalunya, formula la següent pregunta per escrit al
Consell Executiu

– Quines institucions de la societat civil del nostre país
participaran de forma destacada en la celebració dels
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actes institucionals de la Diada de Sant Jordi de l’any
vinent?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2005

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les abelles autòc-
tones catalanes
Tram. 314-09384/07

Formulació: Sra. Eva García i Rodríguez,
del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 si-
gui contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

1. Quina és la població d’abelles autòctones catalanes
(apis mellifera mellifera) segons els estudis i investiga-
cions de la Generalitat de Catalunya?

2. Quines d’aquestes abelles autòctones són «reines
autòctones»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Eva Garcia i Rodríguez

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el tancament del
centre de dia El Caliu, del carrer Banys
Vells, a Barcelona
Tram. 314-09385/07

Formulació: Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, fent ús d’allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament formula al
Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui con-
testada per escrit.

Atès el tancament del centre de dia «El Caliu», situat al
carrer Banys Vells, núm. 9, en el districte de Ciutat
Vella, a la ciutat de Barcelona, per la venda de l’esmen-
tat local.

Atès que el Govern, en el marc del programa territori-
al de serveis especialitzats del Departament de Benes-
tar i Família pel període 2004-2007, no ha previst la
creació d’un centre de dia al carrer Banys Vells, núm.
9, de Barcelona.

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

1. Quin centre de dia prestarà els serveis a les persones
que els rebien de l’esmentat centre de dia del carrer
Banys Vells núm. 9 de Barcelona?

2. Per quines raons el Departament de Benestar i Famí-
lia no ha previst la creació d’un centre de dia en l’adre-
ça esmentada?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Rafael López i Rueda

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les raons de la re-
núncia a llur plaça dels professionals
de ginecologia del CAP de Tàrrega (Ur-
gell)
Tram. 314-09386/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Per quins motius renuncien a la seva plaça els profes-
sionals de ginecologia del Centre d’Atenció Primària
de Tàrrega?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les raons de la re-
núncia a llur plaça dels professionals
de ginecologia del CAP de Balaguer
(Noguera)
Tram. 314-09387/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Per quins motius renuncien a la seva plaça els profes-
sionals de ginecologia del Centre d’Atenció Primària
de Balaguer?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients
d’incorporació de joves al món agríco-
la, a les comarques meridionals, pre-
sentats al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca durant el 2005
Tram. 314-09388/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola, de les comarques de Tarragona, s’han presen-
tat al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
durant l’any 2005?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció
d’un polígon industrial a Alcanó, So-
ses i Torres de Segre (Segrià)
Tram. 314-09389/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la
construcció d’un polígon industrial a Alcanó, Soses i
Torres de Segre (Segrià)?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan preveu que
es torni a posar en funcionament el
servei de psicologia al CAP de Bala-
guer (Noguera)
Tram. 314-09390/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quan preveu el Govern que torni a implementar-se el
servei de psicologia al Centre d’Atenció Primària de
Balaguer (la Noguera)?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu avalar el
segon tram del canal Segarra-Garri-
gues
Tram. 314-09391/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Preveu el Govern avalar el segon tram del Canal Se-
garra-Garrigues tal i com ha realitzat en el primer tram
per tal de fer possible la licitació per part del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu avalar el
tercer tram del canal Segarra-Garri-
gues
Tram. 314-09392/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Preveu el Govern avalar el tercer tram del Canal Se-
garra-Garrigues tal i com ha realitzat el Govern amb el
primer tram?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els acords amb
l’Ajuntament d’Artesa de Lleida (Se-
grià) per a fer obres al CEIP Els Til·lers
Tram. 314-09393/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quin és el capteniment del Govern en relació als
acords amb l’Ajuntament d’Artesa de Lleida per realit-
zar obres al CEIP «Els Til·lers»?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients
d’incorporació de joves al món agríco-
la, a les Terres de l’Ebre, presentats al
Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca el 2005
Tram. 314-09394/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves agricultors
s’han presentat al Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca l’any 2005 a les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



18 d’octubre de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 231

136

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
millorament d’explotacions agràries a
les comarques occidentals presentats
l’any 2005
Tram. 314-09395/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de millora d’explotacions agràri-
es s’han presentat durant aquest any 2005 a les comar-
ques de Lleida?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
millorament d’explotacions agràries a
les comarques meridionals presentats
l’any 2005
Tram. 314-09396/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de millora d’explotacions agràri-
es s’han presentat durant l’any 2005 a les comarques de
Tarragona?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
millorament d’explotacions agràries a
les comarques centrals presentats
l’any 2005
Tram. 314-09397/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de millora d’explotacions agràri-
es s’han presentat durant l’any 2005 a les comarques de
Barcelona?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
millorament d’explotacions agràries a
les comarques nord-orientals presen-
tats l’any 2005
Tram. 314-09398/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de millora d’explotacions agràri-
es s’han presentat durant l’any 2005 a les comarques de
Girona?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si pensa compen-
sar els productors d’olives que no ar-
ribin al mínim establert per la darrera
reforma de l’Organització Comuna de
Mercat (OCM) del sector de l’oli
Tram. 314-09399/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Pensa el Govern compensar els productors d’olives a
Catalunya que no arribin al mínim de 300 euros per
hectàrea segons l’última reforma de l’OCM (Organit-
zació Comuna del Mercat) de l’oli?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola a
les comarques centrals presentats al
Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca el 2005
Tram. 314-09400/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves agricultors
s’han presentat al Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca l’any 2005 a les comarques de Barcelona?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures de
reestructuració agrària previstes
Tram. 314-09401/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines mesures de reestructuració agrària pensa por-
tar a terme el Govern?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les peticions de
les entitats ecologistes per a incloure
18000 ha en la Xarxa Natura 2000 de la
zona agrària de la plana de Lleida (Se-
grià)
Tram. 314-09402/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les
peticions de les entitats ecologistes per tal d’incloure
18.000 ha. més a la Xarxa Natura 2000 a la zona agrà-
ria de la plana de Lleida?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les raons per les
quals el Pla territorial de l’Alt Pirineu i
l’Aran no inclou la construcció d’un
túnel a la Bonaigua
Tram. 314-09403/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Per quins motius el Pla territorial de l’Alt Pirineu i la
Val d’Aran no inclou la construcció del túnel de la
Bonaigua?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les raons per les
quals no es prioritza la carretera N-230
en el Pla territorial de l’Alt Pirineu i
l’Aran
Tram. 314-09404/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Per quins motius no es prioritza la carretera N-230 en
el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i La Val d’Aran?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina previsió té
en habitatge públic, en el marc del Pla
territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran
Tram. 314-09405/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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 previsió realitza el Govern en habitatge públic
en el marc del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i la Val
d’Aran?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina previsió té
en habitatge públic a l’Alta Ribagorça,
en el marc del Pla territorial de l’Alt
Pirineu i l’Aran
Tram. 314-09406/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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 previsió realitza el Govern en habitatge públic
en el marc del Pla Territorial de la comarca de l’Alta
Ribagorça?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina previsió té
en habitatge al Pallars Sobirà, en el
marc del Pla territorial de l’Alt Pirineu
i l’Aran
Tram. 314-09407/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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 previsió realitza el Govern en habitatge en el
marc del Pla Territorial de la comarca del Pallars So-
birà?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines quantitats
pensa destinar a inversions al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici i quin calendari de realit-
zació pensa seguir
Tram. 314-09408/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines quantitats i amb quin calendari pensa el Go-
vern destinar a inversions al Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre com promociona
el futur rec Segarra-Garrigues entre els
regants beneficiaris
Tram. 314-09409/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– De quina forma promociona el Govern el futur rec
Segarra-Garrigues entre els seus primers beneficiaris
que són els regants?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si s’han produït
substitucions en el consell d’adminis-
tració de l’empresa Regsesa arran de
les eleccions a la comunitat de regants
Tram. 314-09410/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– S’han produït substitucions al consell d’administra-
ció de l’empresa REGSEGA motivats per les eleccions
a la Comunitat de regants? Quines?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si creu que caldrà
derivar una part més important dels
costos de construcció del canal Segar-
ra-Garrigues a les administracions
públiques
Tram. 314-09411/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Donat que el futur regadiu del Segarra-Garrigues re-
presentarà un canvi socioeconòmic per a les comarques
de Lleida, creu el Govern que caldrà derivar una part
més important dels costos del canal principal a les ad-
ministracions públiques i de quina forma?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa
pressupostada per a enguany per a
prevenir l’entrada i la propagació de
la malaltia de la llengua blava en la
cabana bovina
Tram. 314-09412/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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 despesa pressupostària s’ha previst per en-
guany per a la prevenció de l’entrada i la propagació de
la malaltia de la llengua blava al boví català?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la despesa pressu-
postada per a enguany per a prevenir
l’entrada i la propagació de la malaltia
de la llengua blava en la cabana ovina
Tram. 314-09413/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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 despesa pressupostària s’ha previst per en-
guany per a la prevenció de l’entrada i propagació de la
malaltia de la llengua blava a l’oví català?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les necessitats
d’atenció social de què preveu fer-se
càrrec a la comarca de l’Urgell durant
aquesta legislatura
Tram. 314-09414/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines necessitats d’atenció social a la comarca de
l’Urgell pensa atendre el Govern durant la present le-
gislatura?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les necessitats
d’atenció social de què preveu fer-se
càrrec a la comarca del Pla de l’Urgell
durant aquesta legislatura
Tram. 314-09415/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines necessitats d’atenció social a la comarca del
Pla d’Urgell pensa atendre el Govern durant la present
legislatura?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les necessitats
d’atenció social de què preveu fer-se
càrrec a la comarca del Solsonès du-
rant aquesta legislatura
Tram. 314-09416/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines necessitats d’atenció social a la comarca del
Solsonès pensa atendre el Govern durant la present le-
gislatura?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les necessitats
d’atenció social de què preveu fer-se
càrrec a la comarca de l’Alta Ribagor-
ça durant aquesta legislatura
Tram. 314-09417/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines necessitats d’atenció social a la comarca de
l’Alta Ribagorça pensa atendre el Govern durant la pre-
sent legislatura?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures adop-
tades per evitar l’entrada de la tuber-
culosi en la cabana porcina
Tram. 314-09418/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines mesures s’han adoptat per part del Govern per
tal d’evitar l’entrada de la tuberculosi a la cabana por-
cina catalana?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures adop-
tades l’agost del 2005 per evitar l’en-
trada de la pesta porcina clàssica
Tram. 314-09419/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines mesures es van adoptar el mes d’agost passat
per part del Govern per tal d’evitar l’entrada de la pesta
porcina clàssica a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha entrat rama-
deria de porcí procedent de Romania
Tram. 314-09420/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Ha entrat a Catalunya procedent de Romania ramade-
ria de porcí?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha adoptat me-
sures especials de control per als viat-
ges a les zones d’Àfrica afectades per
la pesta porcina clàssica
Tram. 314-09421/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Donada la propagació de la pesta porcina clàssica a
diversos països africans durant l’any 2005, el Govern
ha adoptat mesures especials de control en els viatges
en les zones afectades?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha demanat l’a-
plicació de la mesura de salvaguarda
en el comerç entre la Xina i la Unió Eu-
ropea, pel que fa referència a l’entrada
tant abundant de fruita dolça
Tram. 314-09422/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Ha demanat el Govern l’aplicació de la mesura de
salvaguarda del comerç entre Xina i la Unió Europea
pel que fa referència a l’entrada tan abundant de fruita
dolça?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Passarel·la adossada 1a alienació
Dic de Ponent» relatiu al municipi d’A-
renys de Mar (Maresme), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09423/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050279
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Passarel·la adossada 1ª alienació Dic de Ponent» al
municipi d’Arenys de Mar, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació semi-integral d’obra
civil, senyalització vertical i barreres
de seguretat» relatiu al municipi d’Ar-
gentona (Maresme), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09424/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 67 040541
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació semi-integral d’obra civil, senyalitza-
ció vertical i barreres de seguretat» al municipi d’Ar-
gentona, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Rotonda B-502, pk. 1+350» relatiu
al municipi de Cabrera de Mar (Mares-
me), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09425/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041528
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Rotonda B-502, PK. 1+350» al municipi de Ca-
brera de Mar, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Condicionament a Dosrius B-510»
relatiu al municipi de Dosrius (Mares-
me), inclòs en l’Annex d’inversions re-
als dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09426/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 010374
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament a Dosrius B-510» al municipi de
Dosrius, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Proj. Mod. del Passeig Marítim del
Masnou, 1a fase, 3a etapa» relatiu al
municipi del Masnou (Maresme), in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09427/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 al projecte d’inversió número 66 031356
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Proj. Mod. del Passeig Marítim del Masnou, 1ª
fase, 3ª etapa» al municipi del Masnou, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució de les obres del pas infe-
rior de vianants a l’estació de Renfe
del Masnou» relatiu al municipi del
Masnou (Maresme), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09428/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050357
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Execució de les obres del pas inferior de vianants
a l’estació de RENFE d’El Masnou» al municipi d’El
Masnou, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Passeig Marítim del Port de Ma-
taró» relatiu al municipi de Mataró
(Maresme), inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09429/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041965
CPM corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Passeig Marítim del Port de Mataró» al municipi
de Mataró, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Apantallament acústic a la C-31,
pk. 215,7 al 216,5» relatiu al municipi
de Montgat (Maresme), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09430/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040016
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Apantallament acústic a la C-31, PK. 215,7 al
216,5» al municipi de Montgat, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Accés a la N-II» relatiu al municipi
de Teià (Maresme), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09431/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 990474
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Accés a la N-II» al municipi de Teià, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Acondicionament Passeig Marítim»
relatiu al municipi de Vilassar de Mar
(Maresme), inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09432/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040385
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Acondicionament del Passeig Marítim» al muni-
cipi de Vilassar de Mar, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç i obres complementàries B-
502 del pk. 0,0 al 6,37 i a la C-1415C
entre els pk. 2,900 i 4,100. Tram Vilas-
sar de Mar i Argentona» relatiu a la
comarca del Maresme, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09433/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050284
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç i obres complementàries B-502 del PK. 0,0
al 6,37 i a la C-1415C entre els PK. 2,900 i 4,100. Tram
Vilassar de Mar i Argentona» a la comarca del Mares-
me, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforçament del ferm i obres com-
plementàries. Carretera C-61 del pk.
2,370 al pk. 5,150» relatiu a la comarca
del Maresme, inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09434/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 930111
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforçament del ferm i obres complementàries.
Carretera C-61 del PK. 2,370 al PK. 5,150» a la comar-
ca del Maresme, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 d’octubre de 2005

147

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució de les obres del pas infe-
rior de vianants a l’estació de Renfe
d’Arenys de Mar» relatiu a la comarca
del Maresme, inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09435/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Ramon Camp i Batalla, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050350
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Execució de les obres del pas inferior de vianants
a l’estació de RENFE d’Arenys de Mar» a la comarca
del Maresme, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Ramon Camp i Batalla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora dels accessos al Port de
Vallcarca C-31» relatiu al municipi de
Sitges (Garraf), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09436/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Orriols i Sendra, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041723
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora dels accessos al Port de Vallcarca C-31» al
municipi de Sitges, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Orriols i Sendra
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Dragat de la Bocana» relatiu al mu-
nicipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09437/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Orriols i Sendra, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050289
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Dragat de la Bocana» al municipi de Vilanova i la
Geltrú, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Orriols i Sendra
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Urbanització vial Moll de Baix a
Mar» relatiu al municipi de Vilanova i la
Geltrú (Garraf), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09438/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Orriols i Sendra, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050290
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Urbanització vial Moll de Baix a Mar» al municipi
de Vilanova i la Geltrú, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Orriols i Sendra
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Urbanització dic de recer» relatiu al
municipi de Vilanova i la Geltrú (Gar-
raf), inclòs en l’Annex d’inversions re-
als dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09439/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Orriols i Sendra, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050308
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Urbanització dic de recer» al municipi de Vilanova
i la Geltrú, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Orriols i Sendra
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç C-15B Sant Pere de Ribes -
Canyelles» relatiu a la comarca del
Garraf, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09440/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Orriols i Sendra, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040066
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç C-15B Sant Pere de Ribes - Canyelles» a
la comarca del Garraf, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Orriols i Sendra
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora i integració ambiental de la
carretera C-31 al Garraf» relatiu a la
comarca del Garraf, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09441/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Orriols i Sendra, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050482
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora i integració ambiental de la carretera C-31
al Garraf» a la comarca del Garraf, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Orriols i Sendra
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Inversions en l’Estació de munta-
nya La Molina: inversions en material
de transport» relatiu a la comarca de la
Cerdanya, inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09442/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Eudald Casadesús i Barceló, Di-
putats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb
el que s’estableix a l’article 132 del Reglament de la

Cambra formulen la següent pregunta per escrit al Con-
sell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 63 020117
H02 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Inversions en l’Estació de muntanya La Molina:
inversions en material de transport» a la comarca de la
Cerdanya, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Adequació de l’aeròdrom de la Cer-
danya al Trànsit» relatiu al municipi
d’Alp (Cerdanya), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09443/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Eudald Casadesús i Barceló, Di-
putats 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 Con-
sell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 001606
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Adequació de l’aeròdrom de la Cerdanya al Tràn-
sit» al municipi d’Alp, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Inversions de Túnel del Cadí: inver-
sions en túnels i accessos» relatiu a la
comarca de la Cerdanya, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09444/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Eudald Casadesús i Barceló, Di-
putats 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 Con-
sell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 67 AG0319
G01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Inversions de Túnel del Cadí: inversions en túnels
i accessos» a la comarca de la Cerdanya, interessa sa-
ber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Millora de la travessera de Bes-
canó. N-141, pk 109,375 al 110,450»
relatiu al municipi de Bescanó (Giro-
nès), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09445/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que

s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66 021585
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora de la travessera de Bescanó. N-141, PK
109,375 al 110,450» al municipi de Bescanó, interes-
sa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Reforçament de la travessera.
C-250» relatiu al municipi de Cassà de
la Selva (Gironès), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09446/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66 041732
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforçament de la travessera. C-250» al munici-
pi de Cassà de la Selva, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Conservació d’instal·lacions se-
mafòriques carreteres de la STC de
Girona» relatiu al municipi de Girona,
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09447/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66 030440
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació d’instal·lacions semafòriques carrete-
res de la STC de Girona» al municipi de Girona, inte-
ressa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació d’instal·lacions d’en-
llumenat de les carreteres de Girona»
relatiu al municipi de Girona, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09448/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que

s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66 030443
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació d’instal·lacions d’enllumenament de
les carreteres de Girona» al municipi de Girona, inte-
ressa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació semi-integral d’obra
civil, senyalització vertical i barreres
de seguretat al Parc de Girona » relatiu
al municipi de Girona, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09449/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 67 040547
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació semi-integral d’obra civil, senyalitza-
ció vertical i barreres de seguretat al Parc de Girona» al
municipi de Girona, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Variant de Llagostera C-250, pk.
18,1 al 22,7» relatiu al municipi de Lla-
gostera (Gironès), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09450/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
011878 F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Re-
als dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005
denominat «Variant de Llagostera C-250, PK 18,1 al
22,7» al municipi de Llagostera, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Llagostera antic tram C-253A pk.
22-24,9» relatiu al municipi de Llagos-
tera (Gironès), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09451/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
0990631 F01 corresponent a l’Annex d’Inversions
Reals dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005
denominat «Llagostera antic tram C-253A, PK 22-
24,9» al municipi de Llagostera, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Supressió pas nivell Renfe a Sant
Jordi Desvalls. Carretera GI-633 de Me-
dinyà a Colomers» relatiu a la comarca
del Gironès, inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09452/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
001687 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Supressió pas nivell Renfe a Sant Jordi
Desvalls. Carretera GI-633 de Medinyà a Colomers» a
la comarca del Gironès, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforçament de la C-64, pk. 12+720
al pk. 17+218. Tram: Llagostera-Cassà
de la Selva» relatiu a la comarca del
Gironès, inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09453/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
041533 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Reforçament de la C-64, PK 12+720 al pl.
17+218. Tram: Llagostera - Cassà de la Selva» a la co-
marca del Gironès, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Condicionament de la carretera
GI-533 de Girona a Santa Coloma de
Farners, pk. 1+430 al pk. 16+200» rela-
tiu a la comarca del Gironès, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09454/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Esteve Vilanova i Vilà, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que

s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66 050273
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament de la carretera GI-533 de Girona
a Santa Coloma de Farners, PK 1+430 al PK 16+200»
a la comarca del Gironès, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Esteve Vilanova i Vilà
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin coneixe-
ment té el Departament de Justícia del
presumpte incompliment de la normati-
va de manipulació d’aliments en l’en-
vasament del producte «Núvol de ten-
dresa»
Tram. 314-09455/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 coneixement té el Departament de Justícia so-
bre el presumpte incompliment de la normativa de
manipulació d’aliments en l’embassat del producte
«Núvol de Tendresa» per recaptar fons contra l’Alzhei-
mer realitzat per part d’interns del centre penitenciari
de la Model?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu demanar
al Ministeri de Foment el millorament
de l’enllumenat de l’estació de tren de
Bordils-Juià (Gironès)
Tram. 314-09456/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Preveu el Govern demanar al Ministeri de Foment
que millori la il·luminació de l’estació de tren de
Bordils-Juià (Gironès)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures per a
reforçar la vigilància als polígons in-
dustrials del Baix Empordà previstes
pel Departament d’Interior
Tram. 314-09457/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures concretes du a terme el Departament
d’Interior per reforçar la vigilància als polígons indus-
trials del Baix Empordà?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
ses per augmentar les mesures de se-
guretat en el sector de la construcció a
les comarques nord-orientals
Tram. 314-09458/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures ha pres el Govern per tal d’augmen-
tar les mesures de seguretat en el sector de la construc-
ció a les comarques gironines?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els programes d’a-
tenció i millorament de les persones
amb dependència que ha posat en mar-
xa a les comarques nord-orientals
Tram. 314-09459/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quins programes d’atenció i millora de les persones
amb dependència ha posat en marxa el Govern a les
comarques gironines?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures de pre-
venció per a l’aparició de la legionel·la
que ha posat en marxa en els edificis
públics de les comarques nord-orien-
tals
Tram. 314-09460/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures de prevenció per a l’aparició de la
legionel·la ha posat en marxa el Govern en els edificis
públics de les comarques gironines?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera sufi-
cients els serveis socials de Ripollet
(Vallès Occidental)
Tram. 314-09461/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Considera el Govern suficients els serveis socials
existents a la ciutat de Ripollet (Vallès Occidental)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
ses per aconseguir l’abaratiment del
gasoil professional usat pels agricul-
tors i els pescadors de les comarques
nord-orientals
Tram. 314-09462/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures ha pres el Govern per tal d’aconse-
guir l’abaratiment del gasoil professional utilitzat pels
agricultors i pescadors de les comarques gironines?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha previst l’am-
pliació i el millorament de les aules del
CEIP de Taialà, de Girona
Tram. 314-09463/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Ha previst el Govern una ampliació i millora de les
aules del CEIP de Taialà de Girona?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan preveu cons-
truir l’edifici del CEIP Mas Quintana, de
Girona
Tram. 314-09464/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 data és la prevista pel Govern per a la construc-
ció de l’edifici per al CEIP Mas Quintana de Girona?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data prevista
d’inici de les obres de construcció del
centre d’educació infantil i primària,
als terrenys de l’antic càmping Balma-
nya, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Em-
pordà)
Tram. 314-09465/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 data ha previst el Govern per a la posada en
funcionament del nou edifici del CEIP que s’ha de
construir en els terrenys de l’antic càmping Balmanya
de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu la
construcció d’un nou centre d’atenció
primària o l’ampliació de l’existent, a
Platja d’Aro (Baix Empordà)
Tram. 314-09466/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Preveu el Govern la construcció d’un nou centre
d’atenció primària o l’ampliació de l’existent a Platja
d’Aro (Baix Empordà)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu la
construcció d’un nou centre d’atenció
primària a Lloret de Mar (Selva)
Tram. 314-09467/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Ha previst el Govern la construcció d’un nou centre
d’atenció primària a Lloret de Mar (La Selva)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els professors de
primària i de secundària afectats per
errors en les destinacions de l’estiu
del 2005
Tram. 314-09468/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quants professors d’educació de primària i secundà-
ria s’han vist afectats per errors en les destinacions
d’aquest estiu?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu demanar
al Ministeri de Foment el millorament
de l’enllumenat de l’estació de tren de
Celrà (Gironès)
Tram. 314-09469/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Preveu el Govern demanar al Ministeri de Foment
que millori la il·luminació de l’estació de tren de Celrà
(Gironès)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera sufi-
cient el nombre de trens que s’aturen a
l’estació de Bordils-Juià (Gironès)
Tram. 314-09470/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Considera el Govern suficients el nombre de trens
que s’aturen a l’estació de Bordils-Juià (Gironès)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions
previstes davant el Ministeri de Medi
Ambient per a prevenir els accidents
mortals en els camins de ronda de la
seva competència
Tram. 314-09471/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines gestions farà el Govern davant del Ministeri
de Medi Ambient per tal de prevenir, en els camins de
ronda de la seva competència, accidents mortals com
els d’aquest estiu a Aigua Xelida, al municipi de Pala-
frugell (Baix Empordà)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per evitar el possible tràfic de
drogues i els desperfectes en el mobi-
liari urbà a la plaça Joan XXIII de Pala-
frugell (Baix Empordà)
Tram. 314-09472/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures prendrà el Govern per tal d’evitar el
possible tràfic de drogues i desperfectes en mobiliari
urbà a la plaça Joan XXIII de Palafrugell (Baix Em-
pordà)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures de
reforestació previstes a la zona afecta-
da per un incendi forestal adjacent a la
carretera C-31, a Calonge (Baix Empor-
dà)
Tram. 314-09473/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures de reforestació aplicarà el Govern a la
zona afectada per un incendi forestal adjacent a la carre-
tera C-31, al municipi de Calonge (Baix Empordà)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data de finiment
prevista per al desdoblament de la car-
retera C-66 entre Girona i Palamós
(Baix Empordà)
Tram. 314-09474/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 data de finalització ha previst el Govern per al
futur desdoblament de la carretera C-66 entre Girona i
Palamós (Baix Empordà)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el seu posiciona-
ment davant el pagament d’una línia
902 per part dels usuaris que demanen
hora al metge en els centres de salut
gestionats pels Serveis Integrals de
Salut del Baix Empordà
Tram. 314-09475/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 la posició del Govern davant el pagament
d’una línia telefònica 902 per part dels usuaris que de-
manen hora al metge en els centres de salut gestionats
pels Serveis Integrals de Salut del Baix Empordà?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera sufi-
cient l’atenció d’oftalmologia al servei
d’urgències de l’Hospital de Palamós
(Baix Empordà)
Tram. 314-09476/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Considera el Govern suficient l’atenció d’oftalmolo-
gia al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós
(Baix Empordà)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el termini establert
per a donar d’alta a la Seguretat Soci-
al els becaris d’universitat des del pri-
mer any de beca
Tram. 314-09477/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 termini establert pel Govern per tal de po-
der donar d’alta a la seguretat social als becaris d’uni-
versitat des del primer any de beca a les universitats
catalanes?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures preses
per evitar el contagi i la propagació de
la denominada «grip del pollastre»
Tram. 314-09478/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures han pres el Govern per tal d’evitar el
contagi i propagació de la denominada grip del pollas-
tre a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts que ofe-
reix per a l’adquisició del primer habi-
tatge de nova construcció
Tram. 314-09479/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines ajudes ofereix actualment el Govern per als
ciutadans que adquireixen el primer habitatge de nova
construcció?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



18 d’octubre de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 231

160

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’aportació econò-
mica per a la rehabilitació i la posada
en funcionament de l’antiga casa de
Pau Casals com a centre de la Univer-
sitat Catalana d’Estiu, a Prada de Con-
flent (Catalunya Nord)
Tram. 314-09480/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 l’aportació econòmica del Govern en la re-
habilitació i posada en funcionament de l’antiga casa de
Pau Casals com a nou centre de la Universitat Catala-
na d’Estiu (UCE) a Prada de Conflent (Catalunya
Nord)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha previst la
potenciació de l’aranès a les universi-
tats públiques
Tram. 314-09481/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Ha previst el Govern la potenciació de l’aranès a les
universitats públiques de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per evitar baralles i aldarulls a la
zona firal de Girona en les fires de Sant
Narcís vinents
Tram. 314-09482/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures ha previst el Govern per tal d’evitar
baralles i aldarulls a la zona firal en les properes fires
de Sant Narcís a la ciutat de Girona?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha previst la
construcció d’una biblioteca a Flaçà
(Gironès)
Tram. 314-09483/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Ha previst el Govern la construcció d’una biblioteca
a Flaçà (Gironès)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el millorament de
la seguretat en l’enllaç de la carretera
N-II amb la C-66
Tram. 314-09484/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– En l’enllaç de la carretera N-II amb la carretera C-66,
ha previst el Govern fer millores per augmentar la se-
guretat dels vehicles i disminuir els accidents?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina és la coo-
peració amb Burkina Faso pel que fa a
l’ajuda alimentària
Tram. 314-09485/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 la cooperació actual del Govern català amb
Burkina Faso quant a ajuda alimentària?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per a protegir els béns de l’es-
glésia de Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 314-09486/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines són les mesures de seguretat previstes pel
Govern per tal de protegir els béns de l’església de
Porqueres (Pla de l’Estany)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per reduir la perillositat i els ac-
cidents en l’accés a Quart (Gironès) i
al santuari dels Àngels de la carretera
N-II
Tram. 314-09487/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures ha previst el Govern per tal de
disminuir la perillositat i l’elevat nombre d’accidents a
l’enllaç de la carretera N-II en el quilòmetre 714 en
l’accés a Quart i al santuari dels Àngels (Gironès)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures de
seguretat del monestir de Sant Pere de
Rodes (Alt Empordà)
Tram. 314-09488/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures de seguretat disposa el monestir de
Sant Pere de Rodes (Alt Empordà)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data prevista
per a començar l’abastament d’aigua
reciclada als camps de golf de les co-
marques nord-orientals
Tram. 314-09489/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 la data prevista pel Govern per a l’abasta-
ment d’aigua reciclada als camps de golf de les comar-
ques nord-orientals?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proposta de
denominar Septimanie la regió del
Llenguadoc-Rosselló, feta pel govern
d’aquesta regió
Tram. 314-09490/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 la postura del Govern català davant de la
proposta de nova denominació com a Septimanie feta
pel govern de la regió del Llenguadoc-Rosselló, a l’Es-
tat francès?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera sufi-
cient el personal mèdic destinat a la
zona sanitària de Flaçà i Sant Joan de
Mollet, al Gironès, i la Pera, al Baix Em-
pordà
Tram. 314-09491/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Considera el Govern que el personal mèdic destinat
actualment a la zona sanitària de Flaçà i Sant Joan de
Mollet, al Gironès, i La Pera, al Baix Empordà, és su-
ficient?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha previst el
transvasament de dades relatives a ex-
pedients mèdics entre les xarxes infor-
màtiques de l’Institut Català de la Salut
i el Consorci Assistencial del Baix Em-
pordà (CABE)
Tram. 314-09492/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Ha previst el Govern el transvasament de dades entre
la xarxa informàtica de l’Institut Català de la Salut i la
xarxa informàtica dels Centres Assistencials dels Baix
Empordà (CABE) per tal de poder disposar dels expe-
dients mèdic dels pacients quan canviïn de lloc de re-
sidència?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts aportats
a la Fundació d’Estudis Superiors
d’Olot (la Garrotxa) per a la potencia-
ció i la creació de nous estudis univer-
sitaris
Tram. 314-09493/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quins ajuts s’aporten per part del Govern a la Fun-
dació d’Estudis Superiors d’Olot per a la potenciació

i creació de nous estudis universitaris a Olot (Garrot-
xa)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les ampliacions de
personal dutes a terme a l’Hospital de
Palamós (Baix Empordà) per atendre
el creixement de la població a la co-
marca
Tram. 314-09494/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines ampliacions de personal s’han efectuat a
l’Hospital de Palamós (Baix Empordà) davant del crei-
xement de població que experimenta la comarca del
Baix Empordà?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha previst ampli-
ar els supòsits i la quantia econòmica
dels ajuts per a les persones amb in-
fants per a l’any 2006
Tram. 314-09495/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:
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– Ha previst el Govern ampliar els supòsits i la quantia
econòmica dels ajuts per a les persones amb infants a
Catalunya per a l’any 2006?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre qui va acom-
panyar el secretari de Serveis Peni-
tenciaris en el viatge a Sehnede (Baixa
Saxònia, Alemanya)
Tram. 314-09496/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Qui va acompanyar al Secretari de Serveis Penitenci-
aris del Departament de Justícia en el seu viatge a la
ciutat alemanya de Sehnede, a la Baixa Saxònia?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la partida pressu-
postària a la qual s’ha imputat el viatge
del secretari de Serveis Penitenciaris
a Sehnede (Baixa Saxònia, Alemanya)
Tram. 314-09497/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– A càrrec de quina partida pressupostària va anar el
pagament del viatge del Secretari de Serveis Penitenci-
aris del Departament de Justícia a la ciutat alemanya de

Sehnede, a la Baixa Saxònia, i les despeses ocasiona-
des pel mateix?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el cost del viatge
del secretari de Serveis Penitenciaris a
Sehnede (Baixa Saxònia, Alemanya)
Tram. 314-09498/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta-
bleix a l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu:

– Quin ha estat el cost total del viatge (trasllats, estada,
despeses de restaurants, etc.) del Secretari de Serveis
Penitenciaris del Departament de Justícia a la ciutat
alemanya de Sehnede, a la Baixa Saxònia?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst millo-
rar el ferm de la carretera C-63, entre
Amer i Anglès (Selva)
Tram. 314-09499/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Ha previst el Govern millorar el ferm a la carretera
C-63 entre Amer i Anglès (la Selva)?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quants edificis
escolars tenen aluminosi a les comar-
ques nord-orientals
Tram. 314-09500/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quants edificis escolars tenen aluminosi a les comar-
ques gironines?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures que
preveu adoptar per a garantir la segu-
retat del recinte del Club Mediterranée,
a l’Alt Empordà, fins a l’enderrocament
definitiu
Tram. 314-09501/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures de seguretat adoptarà el Govern per
tal de garantir la seguretat del recinte del Club
Méditerranée (Alt Empordà) fins al seu enderrocament
definitiu?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst dema-
nar al Govern de l’Estat i a AENA la
presència de bombers a l’aeroport de
Girona les vint-i-quatre hores
Tram. 314-09502/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Ha previst el Govern demanar a AENA i al Govern
espanyol la presència de bombers durant les 24 hores a
l’aeroport de Girona?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quantes places té
previst crear en els centres de salut
mental de les comarques nord-orien-
tals
Tram. 314-09503/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quantes places ha previst crear el Govern en els cen-
tres de salut mental públics de les comarques gironi-
nes?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’a-
gents dels Mossos d’Esquadra des-
tinats a les festes del Tura d’Olot
(Garrotxa)
Tram. 314-09504/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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 nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra ha
destinat el Govern durant les festes del Tura d’Olot
(Garrotxa)?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els efectius dels
Mossos d’Esquadra que ha destinat a
la festa major de Vidreres (Selva) d’en-
guany
Tram. 314-09505/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quins efectius de Mossos d’Esquadra s’havien des-
tinat per part del Govern durant la festa major de
Vidreres (La Selva) d’enguany?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per evitar l’augment del tràfic de
drogues als barris de Santa Eugènia i
Can Gibert del Pla, de Girona
Tram. 314-09506/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines mesures prendrà el Govern per tal d’evitar el
creixement del tràfic de drogues als barris de Santa
Eugènia i Can Gibert del Pla de la ciutat de Girona
(Gironès)?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts que reben
del Govern les víctimes de la violència
de gènere a les comarques nord-orien-
tals
Tram. 314-09507/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quins ajuts reben per part del Govern les víctimes de
la denominada violència de gènere a les comarques
gironines?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les millores pre-
vistes en l’accessibilitat als transports
públics del Gironès de les persones
amb disminucions físiques
Tram. 314-09508/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada 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:

– Quines millores ha previst el Govern en relació a l’ac-
cessibilitat dels transports públics de la comarca del
Gironès per a persones amb disminucions físiques?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quants expedients
ha obert relacionats amb el Port Olím-
pic, de Barcelona
Tram. 314-09509/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

L’Ajuntament de Barcelona gestiona el Port Olímpic
mitjançant una concessió que el seu dia va fer la Gene-
ralitat de Catalunya.

– Quants expedients ha obert el Govern, com a mínim
els darrers sis anys, relacionats amb el Port Olímpic,
amb constància de causes i anys?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins permisos ha
concedit per a fer vols damunt el nucli
urbà de Barcelona
Tram. 314-09510/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 permisos ha concedit el Govern per a fer vols
a sobre del nucli urbà de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina previsió
temporal té per a la substitució de ca-
nonades als habitatges del barri del
Pla de Bonaire, de Terrassa (Vallès
Occidental)
Tram. 314-09511/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quina previsió temporal té el Govern de finalitzar, a
través d’ADIGSA, la substitució de canonades als ha-
bitatges del barri del Pla del Bonaire de Terrassa (Va-
llès Occidental)? En quins termes, quant a distribució
de costos amb els veïns?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina opinió
té del fet que el ministre d’Indústria
hagi anunciat que el Govern de l’Estat
no donarà suport al domini de primer
nivell a Internet (.ct) que reclama la Ge-
neralitat
Tram. 314-09512/07

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, 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 per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita:

El Ministre d’Indústria va anunciar al Senat que el
Govern d’Espanya no recolzaria la reclamació de la
Generalitat per assolir el domini.ct de primer nivell a
Internet.

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

– Quina opinió li mereix al Consell Executiu que el
Ministre d’Indústria del Govern d’Espanya hagi anun-
ciat que el Govern no donarà suport al domini de pri-
mer nivell a Internet (.ct) que reclama la Generalitat?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si la Comissió As-
sessora sobre Publicitat Institucional a
emès l’informe preceptiu de campa-
nyes institucionals d’abast general en
el cas de la campanya per a la reforma
de l’Estatut i sobre el cost d’aquesta
Tram. 314-09513/07

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, 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 per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita:

El Govern de la Generalitat ha iniciat una campanya
per difondre el contingut de la Proposició de llei orgà-
nica per la qual s’estableix l’Estatut d’autonomia de
Catalunya i es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de
desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

El text de la proposició encara no ha estat aprovat per
les Corts Generals i molt probablement sigui reformat
el seu contingut en major o menor mida.

El Govern està gastant diners en la difusió d’un text que
no serà el definitiu.

Tanmateix la Comissió Assessora sobre Publicitat Ins-
titucional té que informar preceptivament sobre les
campanyes institucionals d’abast general, d’acord amb
el Decret 86/2002 de 5 de març, pel qual s’estableix el
règim jurídic sobre la publicitat institucional.

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

1. Ha emès la Comissió Assessora sobre Publicitat Ins-
titucional el preceptiu informe que ha de fer sobre les
campanyes institucionals d’abast general en el cas de la
campanya per la reforma de l’Estatut?

2. Quin és el cost de la campanya de difusió del contin-
gut de la proposta de reforma de l’Estatut?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el volum dels ca-
bals captats durant l’estiu de 2005 a la
presa del Pasteral per Aigües Ter-Llo-
bregat per a ésser enviats a l’ETAP
Ter, de Cardedeu (Vallès Oriental), i el
volum d’aigua que ha sortit d’aquesta
ETAP per a subministrar la Regió Me-
tropolitana de Barcelona durant la ma-
teixa estació
Tram. 314-09514/07

Formulació: Sr. Manel Ibarz i Casadevall,
del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manuel Ibarz i Casadevall, diputat del Grup Parlamen-
tari 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 si-
gui contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari:
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1. Quin és el volum dels cabals captats durant els me-
sos de juliol, agost i setembre de 2005, a la presa del
Pasteral per Aigües Ter-Llobregat per ser enviats a l’Es-
tació de Tractament d’Aigua Potable Ter (ETAP Ter) de
Cardedeu?

2. Quin és el volum d’aigua que ha sortit de l’Estació
de Tractament d’Aigua Potable Ter (ETAP Ter) de Car-
dedeu durant els mesos de juliol, agost i setembre de
2005, per subministrar a la Regió Metropolitana de
Barcelona?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Manel Ibarz i Casadevall

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Eixamplament pont i rectificació
accessos C-242, pk. 47,533. Cornude-
lla Montsant - Venda del Pubill» relatiu
al municipi de Cornudella de Montsant
(Priorat), inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09515/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Carles Pellicer i Punyed, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
040038 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Eixamplament pont i rectificació accessos C-
242, PK. 47,533. Cornudella Montsant - Venda del
Pubill» al municipi de Cornudella de Montsant, interes-
sa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora intersecció C-242 amb TP-
7402, pk 49+180 Cornudella Montsant»
relatiu al municipi de Cornudella de
Montsant (Priorat), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09516/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Carles Pellicer i Punyed, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050048
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora intersecció C-242 amb TP-7402, PK.
49+180 Cornudella de Montsant» al municipi de
Cornudella de Montsant, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Millora superficial T-322, pk. 10+800 al
21+210. Colldejou - La Torre de Font-
aubella» relatiu al municipi de la Torre
de Fontaubella (Priorat), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09517/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Carles Pellicer i Punyed, Diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
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s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formula la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041762
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora superficial T-322, PK. 10+800 al 21+210.
Colldejou - La Torre de Fontaubella» al municipi de La
Torre de Fontaubella, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Renovació T-730. La Figuera - El
Molar» relatiu a la comarca del Priorat,
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09518/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Carles Pellicer i Punyed, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
040056 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Renovació T-730. La Figuera - El Molar» a la
comarca del Priorat, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora local. Millora de revolts al
Priorat, fase 4a. Carreteres T-702 del
pk. 17+250 al 36+140» relatiu a la co-
marca del Priorat, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09519/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Carles Pellicer i Punyed, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
050321 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Millora local. Millora de revolts al Priorat, fase
4ª. Carreteres T-702 del PK. 17+250 al 36+140» a la
comarca del Priorat, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora carreteres. Millores Priorat
3a fase. T-702 i T-712» relatiu a la co-
marca del Priorat, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09520/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Carles Pellicer i Punyed, Diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
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formula la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 990526
F03 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora carreteres. Millores Priorat 3ª fase. T-702
i T-712» a la comarca del Priorat, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Millora del ferm a la carretera
C-233B, pk. 0+000 al 9+5010» relatiu al
municipi de Flix (Priorat), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09521/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041764
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora del ferm a la carretera C-233B, PK. 0+000
al 9+5010» al municipi de Flix, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Revestiment de cunetes a la T-432.
Móra d’Ebre - Mir» relatiu a la comarca
de Ribera d’Ebre, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09522/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 010407
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Revestiment de cunetes a la T-324. Móra d’Ebre -
Mir» a la comarca de Ribera d’Ebre, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Condicionament C-12. Tram: Garcia -
Ascó» relatiu a la comarca de Ribera
d’Ebre, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09523/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,
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En relació al projecte d’inversió número 66 021445
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament C-12. Tram: Garcia - Ascó» a la
comarca de Ribera d’Ebre, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els espais del ter-
me municipal de Bigues i Riells (Vallès
Oriental) inclosos dins el projecte Xar-
xa Natura 2000
Tram. 314-09524/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quins espais del terme municipal de Bigues i Riells
(Vallès Oriental) s’han inclòs dins el projecte Xarxa
Natura 2000 que ha impulsat el govern? Té previst al-
guna ampliació d’espais a protegir dins d’aquest terme
municipal? Per quin motiu, tant si la resposta és favo-
rable com desfavorable?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les raons per les
quals no ha inclòs com a àmbit de pro-
tecció dins el projecte Xarxa Natura
2000 la zona de Can Margarit, a Bigues
i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 314-09525/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Per quin motiu el govern no ha inclòs dins el projec-
te Xarxa Natura 2000 com a àmbit de protecció l’àm-
bit conegut com a Can Margarit al terme municipal de
Bigues i Riells (Vallès Oriental)?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ampliació del
Parc Natural del Montseny
Tram. 314-09526/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quin és el capteniment i l’opinió del govern en rela-
ció amb l’ampliació del Parc Natural del Montseny?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu impulsar
cap acció quant a canviar la titularitat
de la gestió del Parc Natural del Mont-
seny
Tram. 314-09527/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 impulsar alguna acció en quant
a canviar la titularitat de la gestió del Parc Natural del
Montseny?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina institució o
institucions han de gestionar el Parc
Natural del Montseny davant la possi-
ble desaparició de les diputacions pro-
vincials
Tram. 314-09528/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– En vistes als canvis legislatius que es perfilen a mig
termini i tenint en compte la possible desaparició de les
diputacions provincials, a criteri del govern quina ins-
titució o institucions ha de passar a ser el titular de la
gestió del parc natural del Montseny?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la informació de
què disposa de possibles intoxicaci-
ons en menjadors escolars del Vallès
Oriental
Tram. 314-09529/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quina informació disposa el govern i de quins casos
concrets sobre possibles intoxicacions en menjadors
escolars en els centres del Vallès Oriental, des de l’inici
del present curs escolar fins a l’actualitat? Quines actu-
acions ha fet i fa el govern i sota quin protocol en rela-
ció amb aquests assumptes?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació semi-integral d’obra
civil, senyalització vertical i barreres
de seguretat, Parc de Tortosa» relatiu
al municipi d’Amposta (Montsià), in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09530/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 67
040554 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
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minat «Conservació semi-integral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat, Parc de Tortosa»
al municipi d’Amposta, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora d’intersecció a la C-12, pk.
6,945 (La Carroba)» relatiu al municipi
d’Amposta (Montsià), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09531/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
041768 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Millora d’intersecció a la C-12, PK. 6,945 (La
Carroba)» al municipi d’Amposta, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Passeig Marítim 1a fase» relatiu al
municipi de Sant Carles de la Ràpita
(Montsià), inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09532/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
040857 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Passeig Marítim 1ª fase» al municipi de Sant
Carles de la Ràpita, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Construcció moll i dragats zona
industrial Moll Alfacs» relatiu al muni-
cipi de Sant Carles de la Ràpita (Mont-
sià), inclòs en l’Annex d’inversions re-
als dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09533/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,
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En relació amb el projecte d’inversió número 66
050295 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Construcció moll i dragats zona industrial Moll
Alfacs» al municipi de Sant Carles de la Ràpita, interes-
sa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Eixampla i millora de rasant. T-350,
pk. 0,000 al pk. 0,500» relatiu al muni-
cipi de Santa Bàrbara (Montsià), inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09534/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
012128 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Eixampla i millora de rasant. T-350, PK 0,000
al PK. 0,500» al municipi del Santa Bàrbara, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Rotonda a l’encreuament entre T-
332A i la TV-3319» relatiu al municipi
d’Ulldecona (Montsià), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09535/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
050052 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Rotonda a l’encreuament entre T-332A i la TV-
3319» al municipi d’Ulldecona, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Nova carretera entre la TV-3317
(c/ Sant Antoni) i la T-344 (pk. 3+200)
del pk. 0+000 al 5+093. Tram: Fregi-
nals - Amposta» relatiu a la comarca
del Montsià, inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09536/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Joan Maria Roig i Grau, Diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
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formula la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
050309 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Nova carretera entre la TV-3317 (c/ Sant Anto-
ni) i la T-344 (PK. 3+200) del PK. 0+000 al 5+093.
Tram: Freginals - Amposta» a la comarca del Montsià,
interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Joan Maria Roig i Grau
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Variant C-233 de Flix a Bellpuig, pk.
70+00 de la N-240 i pk. final 64+53 de la
C-233» relatiu al municipi de les Bor-
ges Blanques (Garrigues), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09537/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Anna Miranda i Torres, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
021557 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Variant C-233 de Flix a Bellpuig, PK 70+00 de
la N-240 i PK final 64+53 de la C-233» al municipi de
Les Borges Blanques, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Anna Miranda i Torres
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Renovació superficial del paviment
a la C-242, pk. 10+770 a 24+580. Grana-
della - límit comarca» relatiu al munici-
pi de la Granadella (Garrigues), inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09538/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Anna Miranda i Torres, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
041743 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Renovació superficial del paviment a la C-242,
PK 10+770 a 24+580. Granadella - límit comarca» al
municipi de La Granadella, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Anna Miranda i Torres
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Renovació superficial del paviment
a la L-701, pk. 32+545 a 39+330. Jun-
cosa - intersecció amb C-242» relatiu
al municipi de Juncosa (Garrigues), in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09539/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Anna Miranda i Torres, Diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
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s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formula la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
041742 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Renovació superficial del paviment a la L-701,
PK 32+545 a 39+330. Juncosa - intersecció amb C-242»
al municipi de Juncosa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Anna Miranda i Torres
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Condicionament Soleràs - Juncosa
L-701» relatiu a la comarca de les Gar-
rigues, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09540/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Anna Miranda i Torres, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
010346 F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Re-
als dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005
denominat «Condicionament Soleràs - Juncosa L-701»
a la comarca de les Garrigues, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Anna Miranda i Torres
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Condicionament de la carretera
C-233 del pk. 44+800 al pk. 53+400.
Tram L’Albagés - Castelldans» relatiu
a la comarca de les Garrigues, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09541/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Anna Miranda i Torres, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
050272 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Condicionament de la carretera C-233 del PK.
44+800 al PK. 53+400. Tram L’Albagés - Castelldans»
a la comarca de les Garrigues, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Anna Miranda i Torres
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si es preveu que a
Sant Julià de Vilatorta (Osona) es pu-
gui fer un nou enllaç amb l’Eix Trans-
versal C-25, especialment si creixen
noves zones industrials
Tram. 314-09542/07

Formulació: Sra. Bet Font i Montanyà, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
(ICV-EA), d’acord amb allò que preveu l’article 132
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del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta al Consell Executiu, per tal que sigui contestada
per escrit.

– Està previst que al municipi de Sant Julià de Vilatorta
(Osona) es pugui fer un nou enllaç amb l’Eix Transver-
sal C-25, especialment si creixen noves zones industri-
als?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Bet Font i Montanyà
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora nus i senyal control veloci-
tat. Cruïlla C-14 - LV 3231 - Travessera
d’Agramunt» relatiu al municipi d’A-
gramunt (Urgell), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09543/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Pont i Sans, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66
050057 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Millora nus i senyal control velocitat. Cruïlla
C-14 - LV 3231 - Travessera d’Agramunt» al munici-
pi d’Agramunt, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Pont i Sans
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç diverses travessies de la C-
148. Boldó - La Fuliola - Tornabous»
relatiu a la comarca de l’Urgell, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09544/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Pont i Sans, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66 010396
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç diverses travessies de la C-148. Boldó - La
Fuliola - Tornabous» a la comarca de l’Urgell, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Pont i Sans
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Variant puntual i reforç L-201. Tram:
Sant Martí de Riucorb - Maldà - Arbeca»
relatiu a la comarca de l’Urgell, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09545/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Pont i Sans, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
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mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 67
031441 004 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Variant puntual i reforç L-201. Tram: Sant
Martí de Riucorb - Maldà - Arbeca» a la comarca de
l’Urgell, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Pont i Sans
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Condicionament C-14 (antiga
C-240) pk. 56,3 al 70,5. Tram: límit pro-
víncia - Tàrrega» relatiu a la comarca
de l’Urgell, inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09546/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Pont i Sans, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació amb el projecte d’inversió número 66 050268
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament C-14 (antiga C-240) PK. 56,3 al
70,5. Tram: límit província - Tàrrega» a la comarca de
l’Urgell, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Pont i Sans
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç del dic de recer» relatiu al
municipi de Blanes (Selva), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09547/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació amb el projecte d’inversió número 66 050331
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç del dic de recer» al municipi de Blanes,
interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Accessos a Sant Martí Sapresa.
Tram Brunyola» relatiu al municipi de
Brunyola (Selva), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09548/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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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En relació amb el projecte d’inversió número 66 022364
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Accessos a Sant Martí Sapresa. Tram Brunyola» al
municipi de Brunyola, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Camí de ronda entre la platja de
Fenals i la platja de Lloret» relatiu al
municipi de Lloret de Mar (Selva), in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09549/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació amb el projecte d’inversió número 66 031358
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Camí de ronda entre la platja de Fenals i la platja
de Llores» al municipi Lloret de Mar, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Rotonda i ordenació d’accessos a
la GI-682, pk 8+170 a 8+500» relatiu al
municipi de Lloret de Mar (Selva), in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09550/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació amb el projecte d’inversió número 66 041737
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Rotonda i ordenació d’accessos a la GI-682, PK
8+170 a 8+500» al municipi de Lloret de Mar, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Rotonda en la intersecció C-35 i
GIV-5121» relatiu al municipi de Mas-
sanes (Selva), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09551/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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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En relació amb el projecte d’inversió número 66 040024
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Rotonda en la intersecció C-35 i GIV-5121» al
municipi de Massanes, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Rotonda en la intersecció C-35 i
GIV-5121. Millora local. Millora de nus»
relatiu al municipi de Massanes (Sel-
va), inclòs en l’Annex d’inversions re-
als dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09552/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació amb el projecte d’inversió número 67
040024 004 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Rotonda en la intersecció C-35 i GIV-5121.
Millora local. Millora de nus» al municipi de Massanes,
interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Ordenació d’accessos C-63, pk.
16+940 al 17+440» relatiu al municipi
de Sils (Selva), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09553/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació amb el projecte d’inversió número 66
041735 001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals
dels Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 deno-
minat «Ordenació d’accessos C-63, PK. 16+940 al
17+440» al municipi de Sils, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Variant d’Hostalric. C-35. Tram:
Sant Feliu de Buixalleu - Massanes»
relatiu a la comarca de la Selva, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09554/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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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En relació amb el projecte d’inversió número 66 012110
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Variant d’Hostalric. C-35. Tram: Sant Feliu de
Buixalleu - Massanes» a la comarca de La Selva, inte-
ressa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç C-63. Tram: Vidreres - San-
ta Coloma de Farners, pk. 12,100 al
23,700» relatiu a la comarca de la Sel-
va, inclòs en l’Annex d’inversions re-
als dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09555/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació amb el projecte d’inversió número 66 040027
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç C-63. Tram: Vidreres - Santa Coloma de
Farners, PK. 12,100 al 23,700» a la comarca de La Sel-
va, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç GI-550, d’Arbúcies a Sant
Hilari Sacalm, pk. 0,770 al 10,385» rela-
tiu a la comarca de la Selva, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09556/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació amb el projecte d’inversió número 66 040030
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç GI-550, d’Arbúcies a Sant Hilari de Sa-
calm, PK. 0,770 al 10,385» a la comarca de La Selva,
interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Enllaç Eix Transversal» relatiu a la
comarca de la Selva, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09557/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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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En relació amb el projecte d’inversió número 66 960115
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Enllaç Eix Transversal» a la comarca de La Selva,
interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data de creació
de la comissió del Departament de
Cultura amb la CCRTV per a replante-
jar el paper i la presència de la cultura
en els mitjans de comunicació
Tram. 314-09558/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç 2004-
2005». És d’interès general i particular d’aquesta dipu-
tada i del seu grup parlamentari tenir informació al res-
pecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data ha creat o preveu crear el Departament
de Cultura la Comissió amb la Corporació Catalana de
Radio i Televisió (CCRTV) per a replantejar el paper i
la presència de la cultura en els mitjans de comunica-
ció?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data de la signa-
tura del conveni amb el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) per a desenvolupar programes
de pensament contemporani i sobre la
dotació econòmica corresponent
Tram. 314-09559/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data ha estat signat el conveni amb el Cen-
tre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
per a desenvolupar programes de pensament contempo-
rani i quina ha estat la dotació econòmica correspo-
nent? I en quina data ha estat signat l’acord amb el
mateix centre per a programes sobre la diversitat cultu-
ral i amb quina dotació econòmica?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la raó de la forma-
lització del conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat
i la Lliga per la Laïcitat, amb vigència
del 15 al 31 de desembre de 2004
Tram. 314-09560/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El 15 de desembre de 2004 el Conseller en cap signà el
conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia com
a representant de la Lliga per la Laïcitat. És d’interès
general i particular d’aquesta diputada i del seu grup
parlamentari tenir informació al respecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quina és la raó per la qual es formalitzà el conveni de
col·laboració entre l’Administració i la Lliga per la La-
ïcitat per l’insòlit període de vigència comprès entre el
15 de desembre de 2004 i el 31 de desembre del mateix
any?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data en què el
Departament de la Presidència va tra-
mitar l’abonament de 12.000 euros a la
Fundació Ferrer i Guàrdia per al man-
teniment de la Lliga per la Laïcitat
Tram. 314-09561/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El 15 de desembre de 2004 el Conseller en cap signà el
conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia com
a representant de la Lliga per la Laïcitat. És d’interès
general i particular d’aquesta diputada i del seu grup
parlamentari tenir informació al respecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data tramità el Departament de la Presidèn-
cia l’abonament de dotze mil euros a la Fundació Fer-
rer i Guàrdia per al manteniment de la plataforma «Lli-
ga per la Laïcitat», d’acord amb la clàusula cinquena
del conveni signat a l’efecte? I en quina data la Funda-
ció justificà l’import de l’ajut rebut?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els cinc festivals
d’arts escèniques consolidats durant
el període 2004-2005
Tram. 314-09562/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quins són els cinc festivals d’arts escèniques que
l’acció del govern ha consolidat en el període del ba-
lanç? Quin ha estat el nombre d’edicions realitzades per
cadascun d’aquells festivals fins a la data de publicació
del «Balanç 2004-2005»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els onze festivals
d’arts visuals consolidats durant el
període 2004-2005
Tram. 314-09563/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quins són els onze festivals d’arts visuals que l’acció
del govern ha consolidat en el període del balanç? Quin
ha estat el nombre d’edicions realitzades per cadascun
d’aquells festivals fins a la data de publicació del «Ba-
lanç 2004-2005»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la trobada interna-
cional d’arts escèniques consolidat
fins a la data de publicació del Balanç
2004-2005 del Departament de Cultura
Tram. 314-09564/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-

ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quin és l’encontre internacional d’arts escèniques
que l’acció del govern ha consolidat fins a la data de
publicació del «Balanç 2004-2005»? I quina la publi-
cació en aquell camp de les arts que el Departament de
Cultura ha consolidat?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els set festivals,
les trobades i les publicacions de mú-
sica contemporània consolidats fins a
la data de publicació del Balanç 2004-
2005 del Departament de Cultura
Tram. 314-09565/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quins són els set festivals, quins els encontres i les
publicacions de música contemporània que, en el camp
de les arts visuals, ha consolidat l’acció del govern fins
a la data de publicació del «Balanç 2004-2005»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la publicació del
pensament en el camp de les arts visu-
als que ha consolidat fins a la data de
publicació del Balanç 2004-2005 del
Departament de Cultura
Tram. 314-09566/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu Grup parlamentari tenir informa-
ció al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quina és la publicació del pensament en el camp de
les arts visuals que l’acció de govern ha consolidat fins
a la data de publicació del «Balanç 2004-2005»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les sis exposici-
ons que ha consolidat fins a la data de
publicació del Balanç 2004-2005 del
Departament de Cultura
Tram. 314-09567/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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
formula la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quines són les sis exposicions que, en el camp de les
arts visuals, ha consolidat l’acció de govern fins a la
data de publicació del «Balanç 2004-2005»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina ha estat
l’acció de govern fins a la data de publi-
cació del Balanç 2004-2005, del Depar-
tament de Cultura, que ha consolidat el
Museu d’Arqueologia de Catalunya
Tram. 314-09568/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quina ha estat l’acció del govern fins a la data de
publicació del «Balanç 2004-2005» que ha consolidat
el Museu d’Arqueologia de Catalunya?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la inversió atribu-
ïda a l’exercici econòmic del 2005 de la
inversió destinada al Pla d’inversions
2005-2007, de Departament de Cultura
Tram. 314-09569/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– De la inversió destinada al Pla d’Inversions 2005-
2007, quina ha estat la inversió atribuïda a l’exercici
econòmic de l’any 2005?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el material adqui-
rit pel Departament de Cultura per a
l’aprenentatge del català i del castellà
dins del Pla de biblioteques
Tram. 314-09570/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-

ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quin és el material adquirit pel Departament de
Cultura, multimèdia i textos, per a l’aprenentatge del
català i del castellà, dins del Pla de Biblioteques? Quin
ha estat l’import econòmic d’aquesta adquisició?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els quatre progra-
mes de suport a la creativitat i a la expe-
rimentació en l’art i la seva circulació
nacional i internacional aplicats pel De-
partament de Cultura fins a la data de
publicació del Balanç 2004-2005
Tram. 314-09571/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quins són els quatre programes de suport a la creati-
vitat i experimentació en l’art, la seva circulació naci-
onal i internacional creats pel Departament de Cultura
fins a la data de publicació del «Balanç 2004-2005»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data de consti-
tució de la comissió d’experts que han
de definir el projecte del nou model del
Museu d’Història de Catalunya
Tram. 314-09572/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data ha estat constituïda la comissió d’ex-
perts que han de definir el projecte del nou model del
Museu d’Història de Catalunya?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre a qui ha encarre-
gat el Departament de Cultura l’estudi
sobre l’estatut de l’artista i en quina
data
Tram. 314-09573/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-

ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– A quina persona o organisme ha encarregat el Depar-
tament de Cultura l’estudi sobre l’estatut de l’artista i
en quina data?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris que fo-
namenten la col·laboració entre el De-
partament de Cultura i el Ministeri de
Cultura per a la creació del Centre de
les Arts del Moviment
Tram. 314-09574/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quins són els criteris en què es fonamenta la col·labo-
ració entre el Departament de Cultura i el Ministerio de
Cultura per a la creació del Centre de les Arts del Mo-
viment i quin és el contingut de la paraula «nacional»
amb què el Departament qualifica aquell centre?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els vuit museus
que han adoptat el mes de setembre
de 2005 el programa Museum Plus
Tram. 314-09575/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quins són els vuit museus que han adoptat el mes de
setembre de 2005 el programa Museum Plus? A quines
institucions i municipis ha estat ofert?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina ha estat l’ac-
ció del Govern en la inauguració del
Museu de l’Estampació, de Premia de
Mar (Maresme)
Tram. 314-09576/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– El document del Departament de Cultura «Balanç
2004-2005» inclou en el desplegament del Pla d’Infra-
structures Culturals la inauguració del Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar. Atesa l’existència del
Museu com a tal des de l’any 1979 i la seva titularitat
municipal, quina ha estat l’acció del govern concreta al
respecte d’aquella inauguració?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació pel
Departament de Cultura de la Coor-
dinadora de Centres i Museus d’Art
Contemporani
Tram. 314-09577/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data preveu el departament de Cultura cre-
ar la Coordinadora de Centres i Museus d’Art Contem-
poranis?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la creació pel De-
partament de Cultura de la Coordina-
dora de Festivals de Cinema i Vídeo
Tram. 314-09578/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data ha creat o preveu crear el Departament
de Cultura la Coordinadora de Festivals de Cinema i
Vídeo de Catalunya?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan ha signat el
Centre de Promoció de la Cultura Po-
pular i Tradicional Catalana acords
amb l’Escola Superior de Música de
Catalunya i amb el Conservatori del
Liceu per a la potenciació d’estudis
superiors
Tram. 314-09579/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data han estat signats pel Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana sengles
acords amb l’Escola Superior de Música de Catalunya
i amb el Conservatori del Liceu per a «la potenciació
d’estudis superiors»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data en què ha
estat proposada pel Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, en convocatòria pública, la
reforma de les escoles de música tra-
dicional
Tram. 314-09580/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data ha estat proposada per convocatòria
pública del Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana la reforma de les escoles de
música tradicional?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Condicionament d’accessos a la
carretera C-26, pk. 223+900 al pk.
224+500» relatiu a la comarca de la
Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09581/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació al projecte d’inversió número 66 050284
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament d’accessos a la carretera C-26,
PK. 223+900 al PK. 224+500» a la comarca de la Gar-
rotxa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Variants C-63 (C-152) Sant Esteve
d’en Bas» relatiu a la comarca de la
Garrotxa, inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09582/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 relació al projecte d’inversió número 66 930111
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Variants C-63 (C-152) Sant Esteve d’en Bas» a la
comarca de la Garrotxa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç ferm camí d’accés a les pis-
tes d’esquí de Bonabe, pk. 0+000 al
3+900» relatiu al municipi d’Alt Àneu
(Pallars Sobirà) inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09583/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 011790
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç de ferm camí d’accés a les pistes d’esquí de
Bonabe, PK. 0+000 al 3+900» a l’Alt Àneu, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Barreres antiallaus a la C-28, pk.
51+870 al 54+830. Refugi d’Ares» rela-
tiu al municipi d’Alt Àneu (Pallars Sobi-
rà) inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09584/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 031485
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Barreres antiallaus a la C-28, PK. 51+870 al
54+830. Refugi Ares» a l’Alt Àneu, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Variants d’Alòs d’Isil» relatiu al
municipi d’Alt Àneu (Pallars Sobirà)
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09585/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 980197
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Variant d’Alós d’Isil» a l’Alt Àneu, interessa sa-
ber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de Diputat del G.P de
Convergència i Unió Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació semi-integral d’obra
civil, senyalització vertical i barreres
de seguretat. Parc d’Esterri d’Àneu»
relatiu al municipi d’Esterri d’Àneu
(Pallars Sobirà) inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09586/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041814
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació semi-integral d’obra civil, senyalitza-
ció vertical i barreres de seguretat. Parc d’Esterri
d’Àneu» al municipi d’Esterri d’Àneu, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Ainet de Cardós - Tavascan. L-504»
relatiu a la comarca del Pallars Sobirà,
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09587/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 000591
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Ainet de Cardós - Tavascan. L-504» a la comarca
del Pallars Sobirà, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Renovació superficial a la c-147 pk.
126+370 al 138+590. Esterri d’Àneu -
Alòs d’Isil» relatiu a la comarca del
Pallars Sobirà, inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09588/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041745
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Renovació superficial a la C-147 PK. 126+370 al
138+590. Esterri d’Àneu - Alós d’Isil» a la comarca del
Pallars Sobirà, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Eixamplament i millora del traçat
carretera C-28, pk. 51+810 (refugi Mare
de Déu de les Ares) al 54+780 (inici
variant dels Avets)» relatiu a la comar-
ca del Pallars Sobirà, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09589/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050265
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Eixamplament i millora del traçat carretera C-28,
PK. 51+810 (refugi Mare de Déu de les Ares) al
54+780 (inici variant dels Avets)» a la comarca del
Pallars Sobirà, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Eixamplament i millora del traçat
carretera C-28, pk. 56+840 (final variant
dels Avets) al 62+945 (cruïlla de Son)»
relatiu a la comarca del Pallars Sobirà,
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09590/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050291
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Eixamplament i millora del traçat carretera C-28,
PK. 56+840 (final variant dels Avets) al 62+945 (cruï-
lla de Son)» a la comarca del Pallars Sobirà, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Tanca de seguretat L-511, pk 0,0 al
40,8. Isona - Coll de Nargó» relatiu al
municipi d’Abella de la Conca ( Pallars
Jussà), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09591/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041754
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Tanca de seguretat L-511, PK 0,0 al 40,8. Isona -
Coll de Nargó» al municipi d’Abella de la Conca, inte-
ressa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació semi-integral d’obra
civil, senyalització vertical i barreres
de seguretat a Tremp» relatiu al muni-
cipi de Tremp (Pallars Jussà), inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09592/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
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tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 67 040550
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació semi-integral d’obra civil, senyalitza-
ció vertical i barreres de seguretat a Tremp» al municipi
de Tremp, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Tremp - El pont de muntanya» rela-
tiu al municipi de Tremp (Pallars
Jussà), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09593/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050088
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Tremp - El pont de muntanya» al municipi de
Tremp, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Eixamplament C-13 (C-147), pk.
88,190 al 100,185. Tremp - La Pobla de
Segur» relatiu a la comarca del Pallars
Jussà, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09594/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 001680
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Eixamplament C-13 (c-147), PK. 88,190 al
100,185. Tremp - La Pobla de Segur» a la comarca de
Pallars Jussà, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Millora de les característiques
superficials del paviment. Camí de
Llimiana a l’Hostal Roig. Tram: de la
LV-9121 a Sant Cristòfol de la Vall» re-
latiu a la comarca del Pallars Jussà, in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09595/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Agustí López i Pla, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041814
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora de les característiques superficials del pa-
viment. Camí de Llimiana a l’Hostal Roig. Tram: de la
LV-9121 a Sant Cristòfol de la Vall» a la comarca de
Pallars Jussà, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Rotonda a Banyoles» relatiu al mu-
nicipi de Banyoles (Pla de l’Estany),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09596/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Irene Rigau i Oliver, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 010359
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Rotonda a Banyoles» al municipi de Banyoles,
interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Irene Rigau i Oliver
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «C-66, pk. 32,220 al 42,330. Camp-
dorà - Banyoles» relatiu al municipi de
Banyoles (Pla de l’Estany), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09597/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Irene Rigau i Oliver, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,
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En relació al projecte d’inversió número 66 050031
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «C-66, PK. 32,220 al 42,330. Campdorà - Banyo-
les» al municipi de Banyoles, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Irene Rigau i Oliver
Diputat del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «GI-514. Intersecció Cornellà de Ter-
ri» relatiu al municipi de Cornellà de
Terri (Pla de l’Estany), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09598/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Irene Rigau i Oliver, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050070
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «GI-514. Intersecció Cornellà de Terri» al munici-
pi de Cornellà de Terri, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Irene Rigau i Oliver
Diputat del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Restitució de Talussos. C-66 a Pa-
lol de Revardit / C-150Z a Cornellà de
Terri / GI-554 a Vilademuls» relatiu a la
comarca de Pla de l’Estany, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09599/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Irene Rigau i Oliver, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041531
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Restitució de Talussos. C-66 a Palol de Revardit /
C-150Z a Cornellà de Terri / GI-554 a Vilademuls» a la
comarca del Pla de l’Estany, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Irene Rigau i Oliver
Diputat del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha analitzat la
viabilitat de la prolongació de la línia
de Renfe de Puigcerdà (Cerdanya) a la
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-09600/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Albert Batalla i Siscart, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,
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– Ha analitzat el Govern la viabilitat de la prolongació
de la línia de RENFE de Puigcerdà (Cerdanya) a la Seu
d’Urgell? A quines conclusions ha arribat? En base a
quins criteris?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Albert Batalla i Siscart
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions amb
relació a la possible prolongació del
tren de la Pobla de Segur (Pallars Jus-
sà) fins a la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-09601/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Albert Batalla i Siscart, diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

– Quines previsions té el Govern en relació a una pos-
sible prolongació del Tren de la Pobla de Segur fins a
la Seu d’Urgell (Alt Urgell)?

– Quina empresa està duent a terme els estudis de pro-
longació de la línia abans descrita?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Albert Batalla i Siscart
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el conseller de
Treball i Indústria té prevista cap inici-
ativa pel que fa als llocs de treball que
es destruiran a Balsareny (Bages) amb
l’expedient de regulació d’ocupació
presentat per la constructora Dheblan
Tram. 314-09602/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Té previst el Conseller de Treball i Indústria endegar
alguna iniciativa pel que fa als 78 llocs de treball que es
destruiran a Balsareny per l’expedient de regulació
d’ocupació que afecta a tota la plantilla de la construc-
tora Dheblan?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines gestions
duu a terme el conseller de Treball i
Indústria arran de la presentació de
l’expedient de regulació d’ocupació de
la constructora Dheblan
Tram. 314-09603/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 gestions està duent a terme el Conseller de
Treball i Indústria arran de la presentació d’un expedi-
ent de regulació d’ocupació que afecta a tota la planti-
lla de la constructora Dheblan de Balsareny?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el conseller de
Treball i Indústria te prevista cap inici-
ativa pel que fa als llocs de treball que
es destruiran a Sant Joan de les Aba-
desses (Ripollès) arran de la presenta-
ció de l’expedient de regulació d’ocu-
pació de l’empresa Tèxtil Abadesses
Tram. 314-09604/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Té previst el Conseller de Treball i Indústria endegar
alguna iniciativa pel que fa als 38 llocs de treball que es
destruiran Sant Joan de les Abadesses per l’expedient
de regulació d’ocupació presentat per l’empresa Tèxtil
Abadesses?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions que
duu a terme el conseller de Treball i In-
dústria arran de la presentació de l’ex-
pedient de regulació d’ocupació de
l’empresa Tèxtil Abadesses
Tram. 314-09605/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 gestions està duent a terme el Conseller de
Treball i Indústria arran de la presentació d’un expedi-
ent de regulació d’ocupació que afecta a 38 treballadors

de l’empresa Tèxtil Abadesses domiciliada socialment
a Sant Joan de les Abadesses?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions que
duu a terme el conseller de Treball i
Indústria arran de l’anunci de la multi-
nacional Delphi de reduir cent trenta
llocs de treball a la seva planta de Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-09606/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 gestions està duent a terme el Conseller de
Treball i Indústria arran de l’anunci de la multinacional
Delphi de fer efectiva una reducció de uns 130 llocs de
treball a la seva planta de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions que
duu a terme el conseller de Treball i In-
dústria tocant a la situació de la planti-
lla de la fàbrica de Martorell (Baix Llo-
bregat) de l’empresa SEAT
Tram. 314-09607/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,
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– Quines gestions està duent a terme el Conseller de
Treball i Indústria pel que fa a la situació de la planti-
lla de la fàbrica de Martorell de l’empresa Seat en la
qual, segons l’empresa, hi ha un excedent de 600 llocs
de treball?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el conseller de
Treball i Indústria té prevista cap inici-
ativa pel que fa als llocs de treball que
es destruiran amb l’expedient de regu-
lació d’ocupació que l’empresa Coats
Fabra ha anunciat que presentarà
Tram. 314-09608/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Té previst el Conseller de Treball i Indústria endegar
alguna iniciativa pel que fa als 77 llocs de treball que es
destruiran a Barcelona per l’expedient de regulació
d’ocupació que l’empresa Coats Fabra ha anunciat que
presentarà?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst ende-
gar cap iniciativa pel que fa a la situa-
ció difícil que travessa el sector de
l’automòbil
Tram. 314-09609/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Té previst el Govern endegar alguna iniciativa pel que
fa a la difícil situació que travessa el sector de l’auto-
mòbil i que està provocant una destrucció considerable
de llocs de treball a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions que
duu a terme el conseller de Treball i
Indústria davant l’anunci de l’empresa
tèxtil Coats Fabra de presentar un ex-
pedient de regulació d’ocupació
Tram. 314-09610/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 gestions està duent a terme el Conseller de
Treball i Indústria davant l’anunci de l’empresa tèxtil
Coats Fabra de presentar un expedient de regulació
d’ocupació que afectarà a 77 treballadors de la seva
fàbrica de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el conseller de
Treball i Indústria té prevista cap inici-
ativa pel que fa als llocs de treball, di-
rectes i indirectes, que es destruiran
amb el tancament de la planta de l’em-
presa Autotex a Viladecavalls (Vallès
Occidental)
Tram. 314-09611/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Té previst el conseller de Treball i Indústria endegar
alguna iniciativa pel que fa als 200 llocs de treball di-
rectes i als 150 indirectes que es destruiran pel tanca-
ment de la planta de l’empresa Autotex, SA, a
Viladecavalls?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions que
duu a terme el conseller de Treball i
Indústria arran de l’anunci de l’empre-
sa Autotex de tancar la planta que té a
Viladecavalls (Vallès Occidental)
Tram. 314-09612/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 gestions està duent a terme el Conseller de
Treball i Indústria davant l’anunci de l’empresa
Autotex, S.A. de tancar la planta de Viladecavalls i que

afectaria als 200 treballadors de la mateixa i, indirecta-
ment, a uns 150 treballadors més d’empreses subminis-
tradores?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el conseller de
Treball i Indústria coneix els motius
del trencament de les negociacions
per a la venda de l’empresa Autotex a
un grup txec
Tram. 314-09613/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Coneix el Conseller de Treball i Indústria els motius
pels quals s’han trencat les negociacions per la venda
de l’empresa Autotex, S.A. a un grup txec?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si el conseller de
Treball i Indústria coneix els motius
pels quals l’empresa Autotex ha deci-
dit tancar la planta que té a Viladeca-
valls (Vallès Occidental)
Tram. 314-09614/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,
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– Coneix el Conseller de Treball i Indústria els motius
pels quals l’empresa Autotex, S.A. ha decidit tancar la
planta de Viladecavalls?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2005

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quants ajunta-
ments li consta que tenen constituït i
en funcionament el registre de solars
sense edificar
Tram. 314-09615/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quants Ajuntaments de Catalunya li consta que tin-
guin constituït i en funcionament el Registre de Solars
sense edificar?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la diagnosi, la pro-
posta d’actuació i el calendari d’execu-
ció d’obres pel que fa a l’eliminació de
l’excés de sorolls i vibracions al tram
de la Via Augusta, de Barcelona, entre
el carrer Vergós i el passeig de la
Bonanova, produït per la circulació de
trens i vehicles
Tram. 314-09616/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quina diagnosi, proposta d’actuació i calendari
d’execució d’obres té en compte el Govern per tal d’eli-
minar els excessos de sorolls i vibracions que es produ-
eixen en el tram de la Via Augusta de Barcelona, entre
els carrers Vergós i Passeig Bonanova, a conseqüència
de la circulació de trens dels Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) a les instal·lacions ubicades
sota aquest carrer i de la circulació de vehicles en su-
perfície?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’habi-
tatges de protecció pública que ha ex-
propiat per incompliment de llur funció
social del gener del 2004 fins ara
Tram. 314-09617/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quin nombre d’habitatges de protecció pública ha
expropiat el Govern des de gener de l’any 2004 fins a
l’actualitat per causa d’incompliment de la funció so-
cial de la propietat?

Es prega relació detallada de titulars, habitatges i loca-
lització concreta.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’habi-
tatges de protecció pública que ha ad-
quirit per mitjà de l’exercici del dret de
tempteig i retracte des del gener del
2004 fins ara
Tram. 314-09618/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quin nombre d’habitatges de protecció pública ha
adquirit el govern de la Generalitat des de gener de
2004 fins a l’actualitat mitjançant l’exercici de drets de
tempteig i retracta?

Es prega relació detallada de titulars, habitatges i loca-
lització concreta.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç L-313. Tram: Guissona -
Cruïlla C-1412A» relatiu al municipi de
Guissona (Segarra), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09619/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 021592
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels

Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç L-313. Tram: Guissona - Cruïlla C-1412A»
al municipi de Guissona, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Reforçament del ferm. Carretera
C-1412A. Cruïlla de Guissona - Límit de
província» relatiu al municipi de Guis-
sona (Segarra), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09620/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040047
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforçament del ferm. Carretera C-1412A. Cruï-
lla de Guissona - Límit de província» al municipi de
Guissona, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Condicionament L-324. Tarroja de Se-
garra - Concabella (i connexió L-310),
pk. 7,0 al 12,16» relatiu al municipi de
Tarroja de Segarra (Segarra), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09621/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 012105
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament L-324. Tarroja de Segarra - Con-
cabella (i connexió L-310), PK. 7,0 al 12,16» al muni-
cipi de Tarroja de Segarra, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Nova carretera de Guissona a Solsona,
pk. 0,000 al 9,084. Guissona - Biosca»
relatiu a la comarca de la Segarra, in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09622/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 012108
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Nova carretera de Guissona a Solsona, PK. 0,000
al 9,084. Guissona - Biosca» a la comarca de la Segar-
ra, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç L-311. Cervera - Guissona,
pk. 2,300 al 14,000» relatiu a la comar-
ca de la Segarra, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09623/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 021591
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç L-311. Cervera - Guissona, PK. 2,300 al
14,000» a la comarca de la Segarra, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Condicionament i eixamplament i
millora del traçat de la carretera L-324,
pk. 0+000 al 7+000. Tram Sant Ramon -
Tarroja de Segarra» relatiu a la comar-
ca de la Segarra, inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09624/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050280
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament i eixamplament i millora del tra-
çat de la carretera L-324, PK. 0+000 al 7+000. Tram
Sant Ramon - Tarroja de Segarra» a la comarca de la
Segarra, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç C-230A, pk. 0+000 al 5+100.
Lleida - Albatàrrec» relatiu al municipi
d’Albatàrrec (Segrià), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09625/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041738
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç C-230A, PK 0+000 al 5+100. Lleida -
Albatàrrec» al municipi d’Albatàrrec, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Conservació d’instal·lacions d’enllu-
menat i plafons alfanumèrics, carre-
teres de la STC de Lleida» relatiu al
municipi de Lleida (Segrià), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09626/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra
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formula la següent pregunta per escrit al Consell Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 030447
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació d’instal·lacions d’enllumenat i pla-
fons alfanumèrics, carreteres de la STC de Lleida» al
municipi de Lleida, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora general. Variant de la B-430,
pk. 4,23 / BV-4512, pk. 0,9 a Artés» re-
latiu al municipi de Lleida (Segrià), in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09627/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040050
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora general. Variant de la B-430, pk 4,23 / BV-
4512, pk. 0,9 a Artés» al municipi de Lleida, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació semi-integral d’obra
civil, senyalització vertical i barreres
de seguretat. Parc de Lleida» relatiu al
municipi de Lleida (Segrià), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09628/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 67 040549
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació semi-integral d’obra civil, senyalitza-
ció vertical i barreres de seguretat. Parc de Lleida» al
municipi de Lleida, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Arranjaments i connexions com-
plementàries Lleida. Campí d’Alpicat a
Torrefarrera, pk. 3+900 al 4+199,839»
relatiu al municipi de Torrefarrera (Se-
grià), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09629/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 030619
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Arranjaments i connexions complementàries Llei-
da. Campí d’Alpicat a Torrefarrera, pk. 3+900 al
4+199,839» al municipi de Torrefarrera, interessa sa-
ber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora Lleida - Alcoletge» relatiu a
la comarca del Segrià, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09630/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 010378
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora Lleida - Alcoletge» a la comarca del Se-
grià, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç del ferm de la C-230A. Tram:
Lleida - Albatàrrec» relatiu a la comar-
ca del Segrià, inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09631/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040046
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç del ferm de la C-230A. Tram: Lleida -
Albatàrrec» a la comarca del Segrià, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució de les obres d’ampliació
i millora de la variant sud de Lleida i
connexions amb L-11, N-IIA i A-2 Tram
Lleida - Alcoletge - Alcarràs» relatiu a
la comarca del Segrià, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09632/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep M. Pelegrí i Aixut, Diputats
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 Exe-
cutiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050479
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Execució de les obres d’ampliació i millora de la
variant sud de Lleida i connexions amb L-11, N-IIA i
A-2 Tram Lleida - Alcoletge - Alcarràs» a la comarca
del Segrià, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep M. Pelegrí i Aixut
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els traçats alterna-
tius i l’emplaçament de l’accés a l’esta-
ció del tram de la línia 9 de metro al
pas per la Via Augusta, de Barcelona,
entre el carrer Vergós i el passeig de la
Bonanova
Tram. 314-09633/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Quin dels traçats alternatius i ubicació concreta d’ac-
cés a l’estació pensa executar el govern, en relació al
tram de la línia 9 del metro al seu pas per la Via Augus-
ta de Barcelona, entre el passeig Bonanova i el carrer
Vergós. El traçat finalment previst transcorre per sota la
vialitat pública o per sota els edificis existents, en el
tram esmentat? On es situa concretament l’accés a l’es-
tació de metro?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina previsió té
l’Incasol d’inici i finiment de les obres
de la nova promoció d’habitatges a la
Garriga (Vallès Oriental)
Tram. 314-09634/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,
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– Quina previsió té l’Institut Català del Sòl (INCASOL)
d’iniciar i finalitzar les obres de la nova promoció d’ha-
bitatges a La Garriga (Vallès Oriental)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2005

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels
quals l’Incasol encara no ha començat
les obres de la nova promoció d’habi-
tatges a la Garriga (Vallès Oriental)
Tram. 314-09635/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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,

– Per quins motius l’Institut Català del Sòl (INCASOL)
no ha començat les obres de la nova promoció d’habi-
tatges a La Garriga (Vallès Oriental) si disposa, des de
fa molts mesos, de la llicència d’obres corresponent?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2005

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst con-
centrar tots els estudis i les enquestes
d’opinió i d’intenció de vot sota la res-
ponsabilitat del Centre d’Estudis d’Opi-
nió pel que fa a la contractació, la ges-
tió i el control
Tram. 314-09636/07

Formulació: Sr. Oriol Pujol i Ferrusola, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Pujol i Ferrusola, diputat 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,

– Té previst el Govern d’acord amb la normativa vigent
concentrar la totalitat d’estudis i enquestes d’opinió i
intenció de vot (pel que fa a la seva contractació, ges-
tió i control) sota la responsabilitat del Centre d’Estu-
dis d’Opinió?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2005

Oriol Pujol i Ferrusola
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si l’enquesta de
percepció ciutadana de les polítiques
de la Generalitat del setembre del 2005
ha incorporat cap pregunta relativa a
la intenció de vot o la valoració de po-
lítics o membres del Govern
Tram. 314-09637/07

Formulació: Sr. Oriol Pujol i Ferrusola, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Pujol i Ferrusola, diputat 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,

– L’«Enquesta de Percepció ciutadana de les polítiques
de la Generalitat de Catalunya» (edició setembre 2005)
ha incorporat alguna pregunta en el seu qüestionari
sobre intenció de vot o de valoració de polítics o mem-
bres del Govern de la Generalitat? Quines (detallis el
contingut)? Quin ha estat el resultat de les esmentades
preguntes?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2005

Oriol Pujol i Ferrusola
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el procediment ad-
ministratiu i la quantia econòmica de la
contractació de l’empresa Opinòmetre
per a l’elaboració de l’«Enquesta de
percepció ciutadana de les polítiques
de la Generalitat de Catalunya. Setem-
bre 2005»
Tram. 314-09638/07

Formulació: Sr. Oriol Pujol i Ferrusola, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Pujol i Ferrusola, diputat 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,

– Quin ha estat el procediment administratiu i la quan-
tia econòmica de la contractació de l’empresa
Opinòmetre S.L per a l’elaboració de l’«Enquesta de
Percepció ciutadana de les polítiques de la Generalitat
de Catalunya» (edició setembre 2005)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2005

Oriol Pujol i Ferrusola
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la raó per la qual
l’«Enquesta de percepció ciutadana de
les polítiques de la Generalitat de Ca-
talunya. Setembre 2005» ha estat ges-
tionada pel Departament de la Presi-
dència en lloc del Centre d’Estudis
d’Opinió
Tram. 314-09639/07

Formulació: Sr. Oriol Pujol i Ferrusola, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Pujol i Ferrusola, diputat 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,

– Per què l’«Enquesta de Percepció ciutadana de les
polítiques de la Generalitat de Catalunya» (edició se-

tembre 2005) ha estat gestionada pel Departament de la
Presidència i no pel Centre d’Estudis d’Opinió?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2005

Oriol Pujol i Ferrusola
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la contractació del
projecte constructiu de l’accés al túnel
de Bracons per la Garrotxa
Tram. 314-09640/07

Formulació: Sr. Pere Macias i Arau, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Macias i Arau, 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 resposta parlamentaria de L’Hble. Conseller de Po-
lítica territorial i Obres públiques, signada el 18 de ju-
liol de 2005, el Govern supedita la contractació de les
obres de l’accés definitiu al túnel de Bracons per la
Garrotxa a l’aprovació de la Declaració d’Impacte
Mediambiental. I posteriorment amb la formulació de
la mateixa a la redacció del projecte constructiu corres-
ponent.

– S’ha procedit a iniciar la contractació d’aquest pro-
jecte constructiu?

– Quin termini està previst per a que l’adjudicació
d’aquest projecte compleixi la seva contracta i lliuri el
projecte?

– Quina durada, segons l’ordenament vigent, pot tenir
el procés de contractació de l’esmentat projecte?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Pere Macias i Arau
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’aprovació de la
declaració d’impacte ambiental de les
obres de construcció de l’accés al tú-
nel de Bracons per la Garrotxa
Tram. 314-09641/07

Formulació: Sr. Pere Macias i Arau, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Macias i Arau, 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 resposta parlamentària de l’Hble. Conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, signada el 18 de
juliol de 2005, el Govern supedita la contractació de les
obres de l’accés definitiu al túnel de Bracons per la
Garrotxa a l’aprovació de la Declaració d’Impacte
Mediambiental. I posteriorment amb la formulació de
la mateixa a la redacció del projecte constructiu corres-
ponent.

– Quan s’aprovarà la Declaració d’Impacte Mediam-
biental?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Pere Macias i Arau
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’inici de les obres
de construcció de l’accés al túnel de
Bracons per la Garrotxa
Tram. 314-09642/07

Formulació: Sr. Pere Macias i Arau, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Macias i Arau, 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 resposta parlamentaria de L’Hble. Conseller de Po-
lítica territorial i Obres públiques, signada el 18 de ju-
liol de 2005, el Govern supedita la contractació de les

obres de l’accés definitiu al túnel de Bracons per la
Garrotxa a l’aprovació de la Declaració d’Impacte Me-
diambiental. I posteriorment amb la formulació de la
mateixa a la redacció del projecte constructiu correspo-
nent.

– Quina previsió temporal té el Departament per a l’ini-
ci efectiu de les obres?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Pere Macias i Arau
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el retard en l’execu-
ció de les obres de la variant de Sant
Esteve d’en Bas, a la Vall d’en Bas (Gar-
rotxa), de la carretera C-63
Tram. 314-09643/07

Formulació: Sr. Pere Macias i Arau, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Macias i Arau, 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 motius del retard en l’execució de les
obres de la variant de Sant Esteve d’en Bas a la carre-
tera C-63?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Pere Macias i Arau
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el lliurament de la
documentació del desdoblament de la
carretera de Besalú (Garrotxa) a Banyo-
les (Pla de l’Estany) al Departament de
Medi Ambient i Habitatge i sobre la pro-
gramació d’aquest projecte construc-
tiu i la licitació de les obres
Tram. 314-09644/07

Formulació: Sr. Pere Macias i Arau, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Macias i Arau, 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 relació a la resposta de l’Hble. Conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques de 18 de juliol pel que
fa al desdoblament de la carretera Besalú– Banyoles,
quina és la previsió temporal per lliurar la documenta-
ció al Departament de Medi Ambient?

– Quina programació té el Departament de Política
Territorial i Obres públiques per a la contractació del
projecte constructiu i per a la licitació de les obres?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Pere Macias i Arau
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la licitació de l’es-
tudi informatiu i de l’estudi d’impacte
ambiental de l’anomenat corredor
Brugent - Ter, format per les carreteres
C-63 i N-141, entre Amer (Selva) i Salt
(Gironès)
Tram. 314-09645/07

Formulació: Sr. Pere Macias i Arau, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Macias i Arau, 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 són les dates de la licitació de l’estudi infor-
matiu i l’estudi d’impacte ambiental de l’anomenat
corredor Brugent - Ter format per les carreteres C-63 i
N.141, entre Amer i Salt. Quina és l’empresa adjudica-
tària i la data de signatura de lliurament previst segons
el plec de clàusules?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Pere Macias i Arau
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el motiu pel qual
considera que la tramitació de la modi-
ficació del projecte d’accés al túnel de
Bracons sols requereix un any
Tram. 314-09646/07

Formulació: Sr. Pere Macias i Arau, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Macias i Arau, 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.

– Perquè el Govern considera que una modificació pun-
tual en el traçat d’una nova carretera (variant de les
Planes d’Hostoles) comporta un retard de tres anys, i en
canvi una modificació tan substancial com el nou accés
del túnel de Bracons, per la Garrotxa, només exigeix
una tramitació de no més d’un any?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Pere Macias i Arau
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre licitació de l’estu-
di informatiu i de l’estudi d’impacte
ambiental de la variant de la carretera
C-63, al pas per Sant Feliu de Pallerols
(Garrotxa)
Tram. 314-09647/07

Formulació: Sr. Pere Macias i Arau, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Macias i Arau, 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 són les dates de licitació de l’estudi informa-
tiu i l’estudi d’impacte ambiental de la variant de la
carretera C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols.
Quina és l’empresa adjudicatària, la data de signatura
del contracte, l’import del mateix i el termini de lliura-
ment previst segons el plec de clàusules.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Pere Macias i Arau
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució d’obres de l’heliport del
Solsonès» relatiu al municipi de Lla-
durs (Solsonès), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09648/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc X. Ballabriga i Cases,
Diputats 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 al projecte d’inversió número 66 031142
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-

nat «Execució d’obres de l’heliport del Solsonès» al
municipi de Lladurs, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc X. Ballabriga i Cases
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Sanejament de talussos C-26, entre
Ogern i Navès» relatiu al municipi de
Navès (Solsonès), inclòs en l’Annex
d’inversions reals dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09649/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc X. Ballabriga i Cases,
Diputats 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 al projecte d’inversió número 66 050025
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Sanejament de talussos C-26, entre Ogern i
Navès» al municipi de Navès, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc X. Ballabriga i Cases
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Protecció de talussos. Xarxes me-
tàl·liques i barreres dinàmiques L-401,
pk. 7+400 al 8+800. Alinyà - Cambrils»
relatiu al municipi d’Odèn (Solsonès),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09650/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc X. Ballabriga i Cases,
Diputats 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 al projecte d’inversió número 66 041755
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Protecció de talussos. Xarxes metàl·liques i barre-
res dinàmiques L-401, pk. 7+400 al 8+800. Alinyà -
Cambrils» al municipi d’Odèn, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc X. Ballabriga i Cases
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació semi-integral d’obra
civil, senyalització vertical i barreres
de seguretat. Parc de Solsona» relatiu
al municipi de Solsona (Solsonès), in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09651/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc X. Ballabriga i Cases,
Diputats 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 al projecte d’inversió número 67 040551
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació semi-integral d’obra civil, senyalitza-
ció vertical i barreres de seguretat. Parc de Solsona» al
municipi de Solsona, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc X. Ballabriga i Cases
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç C-451 del pk. 47+814 al
54+410. C-26 pk. 106+200 al 107+400.
C-380 del pk. 0+000 al 0+680. Solsona»
relatiu a la comarca del Solsonès, in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09652/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc X. Ballabriga i Cases,
Diputats 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 al projecte d’inversió número 66 041741
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç C-451 del pk. 47+814 al 54+410. C-26 pk.
106+200 al 107+400. C-380 del pl. 0+000 al 0+680.
Solsona» a la comarca del Solsonès, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc X. Ballabriga i Cases
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 d’octubre de 2005

215

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç LV-4241, pk. 19+2 al 28+5.
Límit Berguedà - Pont de la Codina»
relatiu a la comarca del Solsonès, in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09653/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc X. Ballabriga i Cases,
Diputats 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 al projecte d’inversió número 66 041748
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç LV-4241, pk. 19+2 al 28+5. Límit Bergue-
dà - Pont de la Codina» a la comarca del Solsonès, in-
teressa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc X. Ballabriga i Cases
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç del ferm i estabilització de
talussos. Accés a la presa de la Llosa
del Cavall. Solsona - Sant Llorenç de
Morunys» relatiu a la comarca del Sol-
sonès, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09654/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc X. Ballabriga i Cases,
Diputats 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 al projecte d’inversió número 66 050248
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç del ferm i estabilització de talussos. Accés
a la presa de la Llosa del Cavall. Solsona - Sant Llorenç
de Morunys» a la comarca del Solsonès, interessa sa-
ber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc X. Ballabriga i Cases
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la valoració feta
pel Departament de Cultura de l’interès
arqueològic de la peça escultòrica tro-
bada a la vil·la romana del municipi
d’Albesa (Noguera)
Tram. 314-09655/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
juntament amb dos altres diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, Francesc Xavier Ballabriga i
Casas i Josep Pont i Sans, Diputats 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-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell
Executiu,

Als treballs d’excavació que es duen a terme a la vil·la
romana d’Albesa s’ha trobat una peça arqueològica de
possible valor. És d’interès general i particular
d’aquests diputats i del seu grup parlamentari tenir in-
formació al respecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– Quina valoració ha fet el Departament de Cultura de
l’interès arqueològic de la peça escultòrica d’un cap de
medusa trobat a la vil·la romana del municipi d’Albesa?
En el cas que aquell sigui rellevant a quin lloc hom pre-
veu conservar aquella peça arqueològica i exposar-la?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del G. P. de CiU;
Francesc X. Ballabriga i Casas, diputat del G. P. de
CiU; Josep Pont i Sans, diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol·licituds
d’ajuts per a cobrir les necessitats fi-
nanceres de les explotacions agràries
afectades per la sequera de l’any 2005,
convocades per l’Ordre ARP/359/2005
Tram. 314-09656/07

Formulació: Sr. Francesc Xavier Balla-
briga i Cases, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Xavier Ballabriga i Cases, 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 a l’Ordre ARP/359/2005, de 8 d’agost, per
la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats
financeres de les explotacions agràries afectades per la
sequera de l’any 2005.

Atès que el termini de presentació de sol·licituds i do-
cumentació acabava el dia 9 de setembre de 2005, i que
les sol·licituds presentades fora de termini es conside-
raven desestimades.

Atès que en l’Ordre ARP/379/2005, de 13 de setembre,
es concedeix un nou termini de presentació de sol·lici-
tuds fins el dia 16 de setembre de 2005.

En relació amb aquesta qüestió, formulo la pregunta
següent perquè em sigui contestada per escrit:

– Quantes sol·licituds per sectors productius i per co-
marques, s’han presentat fins els dia 16 de setembre de
2005, a l’empara d’aquesta ordre d’ajut?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Francesc Xavier Ballabriga i Cases
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Travessera de Salardú» relatiu al
municipi de Naut Aran (Vall d’Aran),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09657/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 001298
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Travessera de Salardú» a Naut Aran, interessa sa-
ber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Construcció via lenta C-28, pk.
28+560 al 32+608» relatiu al municipi
de Naut Aran (Vall d’Aran), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09658/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
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mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 001681
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Construcció via lenta C-28, pk. 28+560 al
32+608» a Naut Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Construcció via lenta C-28, pk.
28+560 al 32+608. Tram: Naut Aran.
Execució de vorals a la carretera» rela-
tiu al municipi de Naut Aran (Vall
d’Aran), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09659/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 001681
004 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Construcció via lenta C-28, pk. 28+560 al
32+608. Tram: Naut Aran. Execució de vorals a la car-
retera» a Naut Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Barreres antiallaus a la C-142B,
pk. 4+710 al 5+680. Baqueira - Beret»
relatiu al municipi de Naut Aran (Vall
d’Aran), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09660/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 031486
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Barreres antiallaus a la C-142B, pk. 4+710 al
5+680. Baqueira - Beret» a Naut Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforç i revestiment de cunetes a
C-28, pk. 37+510 al 41+920» relatiu al
municipi de Naut Aran (Vall d’Aran),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09661/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
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tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041746
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç i revestiment de cunetes a C-28, pk.
37+510 al 41+920» a Naut Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Barreres antiallaus i/o viseres a la
C-142B, pk. 5+480 al 6+230» relatiu al
municipi de Naut Aran (Vall d’Aran),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09662/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041750
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Barreres antiallaus i/o viseres a la C-142B, pk.
5+480 al 6+230» a Naut Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Protecció del talús del pk. 5,4 al 5,5
de la C-142B d’accés al Pla de Beret»
relatiu al municipi de Naut Aran (Vall
d’Aran), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09663/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050036
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Protecció del talús del pk, 5,4 al 5,5 de la C-142B
d’accés al Pla de Beret» a Naut Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Pont a Vielha sobre el riu Garona»
relatiu al municipi de Vielha e Mijaran
(Vall d’Aran), inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09664/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
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mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 010372
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Pont a Vielha sobre el riu Garona» a Vielha e
Mijaran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Condicionament Travessera. C-28.
Vielha - Betren» relatiu al municipi de
Vielha e Mijaran (Vall d’Aran), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09665/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041751
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denominat
«Condicionament Travessera. C-28. Vielha - Betren» a
Vielha e Mijaran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Col·locació de barreres antiallaus.
Accés al Pla de Beret, C-142B del pk.
5+240 al 5+680. Baqueira - Beret» rela-
tiu a la comarca de la Vall d’Aran, in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09666/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041752
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Col·locació de barreres antiallaus. Accés al Pla de
Beret, C-142B del pk. 5+240 al 5+680. Baqueia - Beret»
a la Val d’Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Revestiment de cuneta C-28 entre
Baqueira i la Corba de Tonyón» relatiu
a la comarca de la Vall d’Aran, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09667/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
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tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050026
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Revestiment de cuneta C-28 entre Baqueira i la
Corba de Tonyón» a la Val d’Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Obres de millora general. Condiciona-
ment de la C-28 entre els pk. 33+520 i
37+510. Execució de vorals» relatiu a
la comarca de la Vall d’Aran, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09668/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050281
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Obres de millora general. Condicionament de la
C-28 entre els pk. 33+520 i 37+510. Execució de vo-
rals» a la Val d’Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Reforçament, eixamplament i millora
del traçat de la C-28, pk. 41+920 al pk.
45+850. Tram: Baqueira - límit de co-
marca» relatiu a la comarca de la Vall
d’Aran, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09669/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Consell Execu-
tiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050312
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforçament, eixamplament i millora del traçat de
la C-28, pk. 41+920 al pk. 45+850. Tram: Baqueira -
límit de comarca» a la Val d’Aran, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Ordenació d’accessos. Construc-
ció de rotondes L-200. Travessera de
Miralcamp» relatiu al municipi de Mi-
ralcamp (Pla d’Urgell), inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09670/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050039
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Ordenació d’accessos. Construcció de rotondes
L-200. Travessera de Miralcamp» al municipi de Miral-
camp, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Poal - Palau d’Anglesola. Camí» rela-
tiu a la comarca del Pla d’Urgell, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09671/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Josep Grau i Seris, Diputats del
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 990605
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Poal - Palau d’Anglesola. Camí» a la comarca del
Pla d’Urgell, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la posada en mar-
xa del programa de rehabilitació, en
matèria de seguretat i accessibilitat,
d’equipaments culturals d’entitats sen-
se ànim de lucre
Tram. 314-09672/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data el Departament de Cultura ha posat en
marxa, o preveu fer-ho, el programa de rehabilitació en
matèria de seguretat i accessibilitat d’equipaments cul-
turals d’entitats sense ànim de lucre?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la persona a qui el
Departament de Cultura ha encarregat
la confecció d’una antologia de poetes
catalans per a presentar-la a la Fira In-
ternacional del Llibre de Frankfurt de
l’any 2007
Tram. 314-09673/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Govern fa actuacions, a través del Departament de
Cultura, preparatòries de la participació de la Cultura
Catalana a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt
l’any 2007. És d’interès general i particular d’aquesta
diputada i del seu grup parlamentari tenir informació al
respecte.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– A quina persona ha encarregat el Departament de
Cultura la confecció d’una antologia de poetes catalans
per a la seva presentació a la Fira Internacional del Lli-
bre de Frankfurt de l’any 2007?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data en què pre-
veu implantar el Programa de relació
amb les manifestacions de cultura po-
pular que no són d’arrel tradicional
catalana, i els criteris que té previst
aplicar-hi
Tram. 314-09674/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, 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 la següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

El Departament de Cultura ha publicat el «Balanç
2004-2005». És d’interès general i particular d’aques-
ta diputada i del seu grup parlamentari tenir informació
al respecte d’alguns del seus continguts.

Per aquest motiu formulem al Govern, per a la seva
resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data i amb quins criteris preveu el Departa-
ment de Cultura implantar el «programa de relació amb
les manifestacions de cultura popular que no són d’ar-
rel tradicional catalana»?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2005

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Millora d’encreuament C-43 amb
N-230B, pk. 4+420» relatiu al municipi
del Pinell de Brai (Terra Alta), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09675/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc Sancho i Serena, Dipu-
tats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el
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que s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cam-
bra formulen la següent pregunta per escrit al Consell
Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050047
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora d’encreuament C-43 amb N-230B, pk.
4+420» al municipi d’El Pinell de Brai, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc Sancho i Serena
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Millora superficial del paviment
T-334, pk. 2+900 al 13+060 Horta de
Sant Joan - Bot» relatiu a la comarca de
la Terra Alta, inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09676/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc Sancho i Serena, Dipu-
tats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el
que s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cam-
bra formulen la següent pregunta per escrit al Consell
Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050049
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora superficial del paviment T-334, pk 2+900
al 13+060 Horta de Sant Joan - Bot» a la comarca de la
Terra Alta, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc Sancho i Serena
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Condicionament de la C-221, pk.
54,8 al 70,1. Tram: del límit amb Aragó
al final de la VT de Batea» relatiu a la
comarca de la Terra Alta, inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09677/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc Sancho i Serena, Dipu-
tats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el
que s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cam-
bra formulen la següent pregunta per escrit al Consell
Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050269
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Condicionament de la C-221, pk. 54,8 al 70,1.
Tram: del límit amb Aragó al final de la VT de Batea»
a la comarca de la Terra Alta, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc Sancho i Serena
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Terra Alta (Batea N-420 i altres)
N-420 fins Aragó» relatiu a la comarca
de la Terra Alta, inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09678/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu i Francesc Sancho i Serena, Dipu-
tats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el
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que s’estableix a l’article 132 del Reglament de la Cam-
bra formulen la següent pregunta per escrit al Consell
Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 990527
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Terra Alta (Batea-N-420 i altres) N-420 fins Ara-
gó» a la comarca de la Terra Alta, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu Francesc Sancho i Serena
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Accés al cementiri de Collserola
N-150» relatiu al municipi de Cerdanyo-
la del Vallès (Vallès Occidental), inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09679/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 001284
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Accés al cementiri de Collserola N-150» al muni-
cipi de Cerdanyola del Vallès, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Conservació semi-integral d’obra
civil, senyalització i barreres de segu-
retat al Parc de Sabadell» relatiu al
municipi de Montcada i Reixac (Vallès
Occidental), inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09680/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 67 040544
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Conservació semi-integral d’obra civil, senyalitza-
ció i barreres de seguretat al Parc de Sabadell» al mu-
nicipi de Montcada i Reixac, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora de la intersecció de la C-155
i la C-59» relatiu al municipi de Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09681/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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
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del Reglament de la Cambra formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 67 000580
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora de la intersecció de la C-155 i la C-59» al
municipi de Palau de Plegamans, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millora de la intersecció de la C-155
i la C-59. Millora de nus. Tram: Palau-
solità i Plegamans» relatiu al municipi
de Palau-solità i Plegamans (Vallès Oc-
cidental), inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2005
Tram. 314-09682/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 67 000580
003 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millora de la intersecció de la C-155 i la C-59.
Millora de nus. Tram: Palau - Solità i Plegamans» al
municipi de Palau de Plegamans, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Soterrament de la línia dels FGC a
Rubí» relatiu al municipi de Rubí (Va-
llès Occidental), inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09683/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 030006
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Soterrament de la línia dels FGC a Rubí» al mu-
nicipi de Rubí, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Obres de perllongament de la línia
FGC a Sabadell» relatiu al municipi de
Sabadell (Vallès Occidental), inclòs en
l’Annex d’inversions reals dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09684/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,
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En relació al projecte d’inversió número 66 050254
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Obres perllongament de la línia FGC a Sabadell»
al municipi de Sabadell, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Enllaç St. Quirze A-18 / N-150» rela-
tiu al municipi de Sabadell (Vallès
Occidental), inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09685/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 980154
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Enllaç St. Quirze A-18 / N-150» al municipi de
Sabadell, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Sabadell Ronda Oest» relatiu al
municipi de Sabadell (Vallès Occiden-
tal), inclòs en l’Annex d’inversions re-
als dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09686/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 990644
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Sabadell Ronda Oest» al municipi de Sabadell,
interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projecte
«Reforç B-124 de Sabadell a Calders,
pk. 19,9 a 24,8» relatiu al municipi de
Sant Llorenç Savall (Vallès Occiden-
tal), inclòs en l’Annex d’inversions re-
als dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09687/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,
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En relació al projecte d’inversió número 66 040044
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforç B-124 de Sabadell a Calders, pk. 19,9 a
24,8» al municipi de Sant Llorenç de Savall, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Perllongament del metro del Vallès
de FGC. Tram Terrassa - UPC» relatiu
al municipi de Terrassa (Vallès Occi-
dental), inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09688/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 030003
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Perllongament del metro del Vallès d’FGG. Tram
Terrassa - UPC» al municipi de Terrassa, interessa sa-
ber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Travessera de Terrassa. N-150A»
relatiu al municipi de Terrassa (Vallès
Occidental), inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09689/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 040018
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Travessera de Terrassa. N-150A» al municipi de
Terrassa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforçament del ferm C-16 pk.
21+390 al pk. 24+160» relatiu al muni-
cipi de Terrassa (Vallès Occidental),
inclòs en l’Annex d’inversions reals
dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2005
Tram. 314-09690/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,
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En relació al projecte d’inversió número 66 041715
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforçament del ferm C-16 pk. 21+390 al pk.
24+160» al municipi de Terrassa, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Millores A-18» relatiu al municipi
de Terrassa (Vallès Occidental), inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09691/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 990650
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Millores A-18» al municipi de Terrassa, interessa
saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Nou vial entre les carreteres B-142,
pk. 1,235 i B-140, pk. 4,710. Santa Per-
pètua - Polinyà» relatiu a la comarca
del Vallès Occidental, inclòs en l’An-
nex d’inversions reals dels pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09692/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 021582
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Nou vial entre les carreteres B-142, pk. 1,235 i
B-140, pk. 4,710. Santa Perpètua - Polinyà» a la co-
marca del Vallès Occidental, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Reforçament del ferm C-58, pk.
6+570 al pk. 20+575. Ripollet - Terras-
sa» relatiu a la comarca del Vallès Oc-
cidental, inclòs en l’Annex d’inversi-
ons reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09693/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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
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del Reglament de la Cambra formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 041729
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Reforçament de ferm C-58, pk. 6+570 al pk.
20+575. Ripollet - Terrassa» a la comarca del Vallès
Occidental, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del pro-
jecte «Construcció cuneta de formigó
C-155, pk. 1,645 al 6,560 Polinyà - Pa-
lau-Solità» relatiu a la comarca del Va-
llès Occidental, inclòs en l’Annex d’in-
versions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09694/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050103
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Construcció cuneta de formigó C-155, pk. 1,645
al 6,560 Polinyà - Palau-Solità» a la comarca del Vallès
Occidental, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució de les obres de l’inter-
canviador de Vullpalleres (RENFE i
FGC) a Sant Cugat del Vallès» relatiu a
la comarca del Vallès Occidental, in-
clòs en l’Annex d’inversions reals dels
pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2005
Tram. 314-09695/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050249
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Execució de les obres de l’intercanviador de
Vullpalleres (RENFE i FGC) a Sant Cugat del Vallès»
a la comarca del Vallès Occidental, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució de les obres del nou ves-
tíbul a l’estació de Mirasol dels FGC»
relatiu a la comarca del Vallès Occi-
dental, inclòs en l’Annex d’inversions
reals dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2005
Tram. 314-09696/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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
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del Reglament de la Cambra formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050337
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Execució de les obres del nou vestíbul a l’estació
de Mirasol dels FGC» a la comarca del Vallès Occiden-
tal, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «Execució de les obres d’urbanitza-
ció del cobriment del tram dels FGC a
Rubí, des del pont de Cabanyes al pont
Edison» relatiu a la comarca del Vallès
Occidental, inclòs en l’Annex d’inver-
sions reals dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2005
Tram. 314-09697/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 050363
001 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «Execució de les obres d’urbanització del cobri-
ment del tram dels FGC a Rubí, des del pont de Caba-
nyes al pont Edison» a la comarca del Vallès
Occidental, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estat del projec-
te «B-141, polígon Santiga» relatiu a la
comarca del Vallès Occidental, inclòs
en l’Annex d’inversions reals dels pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2005
Tram. 314-09698/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

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 formulen la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En relació al projecte d’inversió número 66 970417
F01 corresponent a l’Annex d’Inversions Reals dels
Pressupostos de la Generalitat de l’any 2005 denomi-
nat «B-141, polígon Santiga» a la comarca del Vallès
Occidental, interessa saber:

– En quina situació es troba el projecte?

– Quin és el seu grau d’execució?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la contaminació
atmosfèrica a Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-09699/07

Formulació: Sra. Eva García i Rodríguez,
del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva García i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 si-
gui contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla-
mentari:
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1. Quin és el compromís del Govern de la Generalitat
per tal de millorar i els problemes de contaminació a
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)?

2. Quines són les mesures concretes que té previst pren-
dre el Govern de la Generalitat per solucionar els es-
mentats problemes de contaminació?

3. Quins són els valors actuals de contaminació atmos-
fèrica i a quin valors es pretén arribar a Montcada i
Reixac (Vallès Occidental)?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2005

Eva García i Rodríguez

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el desplegament
dels Mossos d’Esquadra al Vallès Oc-
cidental
Tram. 314-09700/07

Formulació: Sra. Eva García i Rodríguez,
del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva García i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 si-
gui contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Quants agents del cos de Mossos d’Esquadra té pre-
vist el Govern de la Generalitat destinar a la comarca
del Vallès Occidental?

2. Quants d’aquests agents del cos de Mossos d’Esqua-
dra seran desplegats a cada un dels municipis de la co-
marca del Vallès Occidental?

3. Quantes comissaries hi haurà a l’esmentada comar-
ca?

4. En quins municipis estaran ubicades les comissaries
del cos de Mossos d’Esquadra a la comarca del Vallès
Occidental?

5. Actualment, en quina fase es troben les obres de
construcció de les comissaries?

6. Quines seran les funcions assignades als agents del
cos de Mossos d’Esquadra a cada un dels municipis del
Vallès Occidental?

7. Quina és la data prevista pel desplegament dels
agents del cos de Mossos d’Esquadra a l’esmentada
comarca?

8. Es compromet el Govern de la Generalitat a fer efec-
tiu el desplegament, en la data prevista, a tots els mu-
nicipis del Vallès Occidental?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2005

Eva García i Rodríguez

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la difusió feta pel
Departament de Salut de les noves
exigències normatives en matèria d’e-
tiquetatge amb relació a les al·lèrgies
alimentàries i al làtex
Tram. 314-09701/07

Formulació: Sra. Meritxell Borràs i Solé,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Meritxell Borràs i Solé, 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 formulen la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu.

Vistos els acords que es van assolir en el marc del Grup
de treball sobre al·lèrgies alimentàries i al làtex,

Vistes les noves exigències normatives en matèria d’eti-
quetatge que entraran en vigor,

a) Quina difusió ha fet el Departament de Salut a través
dels serveis d’inspecció entre els diferents sectors i as-
sociacions professionals, de les noves exigències nor-
matives en matèria d’etiquetatge?

b) Quan s’ha iniciat o s’iniciarà la difusió?

c) Quantes se n’ha fet?

d) Quina previsió hi ha per a l’any 2006?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el control en la pro-
ducció dels aliments a les indústries
catalanes i en els productes produïts
fora de Catalunya tocant a les noves
exigències en matèria d’etiquetatge
amb relació a les al·lèrgies alimentàries
i al làtex
Tram. 314-09702/07

Formulació: Sra. Meritxell Borràs i Solé,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Meritxell Borràs i Solé, 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 formulen la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu.

Vistos els acords que es van assolir en el marc del Grup
de treball sobre al·lèrgies alimentàries i al làtex,

Vistes les noves exigències normatives en matèria d’eti-
quetatge que entraran en vigor,

1. Quin és el control que es du o es pensa dur a terme
en la fase de producció dels aliments a les indústries
ubicades a Catalunya?

2. Com es pensa impulsar aquest control i la verifica-
ció de l’adequació de l’etiquetatge entre els departa-
ments amb competències en aquesta matèria?

3. Quin control es durà a terme sobre els productes pro-
duïts fora de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2005

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2005 al Gironès
Tram. 314-09703/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant el 2005 a la comarca del
Gironès?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2005 a l’Alt Penedès
Tram. 314-09704/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant el 2005 a la comarca de
l’Alt Penedès?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2004 a la Terra Alta
Tram. 314-09705/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant el 2004 a la comarca de la
Terra Alta?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2004 a Osona
Tram. 314-09706/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant el 2004 a la comarca
d’Osona?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2004 a l’Alt Camp
Tram. 314-09707/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant el 2004 a la comarca de
l’Alt Camp?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2004 al Bages
Tram. 314-09708/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant el 2004 a la comarca del
Bages?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



18 d’octubre de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 231

234

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2005 a Osona
Tram. 314-09709/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant el 2005 a la comarca
d’Osona?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
plans de millora d’explotacions agràri-
es resolts l’any 2005 al Maresme
Tram. 314-09710/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant el 2005 a la comarca del
Maresme?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions amb
relació a la portada d’aigua de boca als
municipis del Soleràs, la Granja d’Es-
carp i els Torms (Garrigues)
Tram. 314-09711/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines són les previsions del Govern en relació a la
portada d’aigua de boca als municipis del Soleràs, La
Granja d’Escarp i Els Torms, a la comarca de Les Gar-
rigues?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la promoció de
productes agraris catalans durant la
visita oficial del conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca a Polònia
Tram. 314-09712/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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 promoció de productes agraris catalans s’ha fet
en el decurs de la visita oficial del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca a Polònia?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la promoció de
productes agraris catalans durant la
visita oficial del conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca a la fira SIAL de
París
Tram. 314-09713/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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 promoció de productes agraris catalans s’ha fet
en el decurs de la visita oficial del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca a la fira SIAL de París?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la promoció de
productes agraris catalans durant la
visita oficial del conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca a Lima (Perú)
Tram. 314-09714/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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 promoció de productes agraris catalans s’ha fet
en el decurs de la visita oficial del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca a Lima?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions per
a la gestió dels drets que es derivin de
l’aplicació de la nova Política Agrària
Comuna (PAC)
Tram. 314-09715/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quines previsions té el Govern per a la gestió dels
drets que es derivin de l’aplicació de la nova Política
Agrària Comuna (PAC)?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les reunions ofici-
als tingudes amb cadascuna de les
organitzacions agràries catalanes du-
rant els anys 2004 i 2005
Tram. 314-09716/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quantes reunions oficials ha mantingut el Govern
amb cadascuna de les organitzacions agràries catalanes
l’any 2004 i l’any 2005?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
plans de millora d’explotacions agràri-
es resolts l’any 2004
Tram. 314-09717/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de plans de millora d’explotacions
agràries s’han resolt durant l’any 2004?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
plans de millora d’explotacions agràri-
es resolts l’any 2005
Tram. 314-09718/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de plans de millora d’explotacions
agràries s’han resolt durant l’any 2005?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2004
Tram. 314-09719/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant l’any 2004?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients d’in-
corporació de joves al món agrícola
resolts l’any 2005
Tram. 314-09720/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients d’incorporació de joves al món
agrícola s’han resolt durant l’any 2005?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
plans de millora d’explotacions agràri-
es resolts l’any 2004 a la Segarra
Tram. 314-09721/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de plans de millora d’explotacions
agràries s’han resolt durant l’any 2005 a la comarca de
la Segarra?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
plans de millora d’explotacions agràri-
es resolts l’any 2004 al Montsià
Tram. 314-09722/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de plans de millora d’explotacions
agràries s’han resolt durant l’any 2004 a la comarca del
Montsià?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients de
plans de millora d’explotacions agràri-
es resolts l’any 2004 al Pla d’Urgell
Tram. 314-09723/07

Formulació: Sr. Josep Grau i Seris, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.10.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Grau i Seris, 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,

– Quants expedients de plans de millora d’explotacions
agràries s’han resolt durant el 2004 a la comarca del Pla
d’Urgell?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2005

Josep Grau i Seris
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.
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