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1.25. Preguntes
1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses privades de
seguretat contractades per la Generalitat i llur cost
econòmic (Tram. 314-00044/05). Resposta del
Govern. 1897

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses privades de
seguretat contractades per la Generalitat per a la
custòdia dels seus edificis i llur cost econòmic
(Tram. 314-00045/05). Resposta del Govern. 1897

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la dotació pressupostària
del Departament de Governació al Parc de Bom-
bers de Torredembarra (Tarragonès) i la seva coor-
dinació amb l’Ajuntament de Torredembarra (Tram.
314-00080/05). Resposta del Govern. 1897

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes de traçat del
tren d’alta velocitat Barcelona-Saragossa al seu
pas per la comarca del Baix Penedès (Tram. 314-
00101/05). Resposta del Govern. 1898

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes de traçat del
tren d’alta velocitat Barcelona-Saragossa al seu
pas per la comarca del Tarragonès (Tram. 314-
00102/05). Resposta del Govern. 1899

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes de traçat del
tren d’alta velocitat Barcelona-Saragossa al seu
pas per la comarca de l’Alt Camp (Tram. 314-
00103/05). Resposta del Govern. 1900

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes de traçat del
tren d’alta velocitat Barcelona-Saragossa al seu
pas per la comarca de la Conca de Barberà (Tram.
314-00104/05). Resposta del Govern. 1901

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres d’adequació de la
via fèrria Barcelona-Tarragona-València, des del
Garraf al Baix Camp, per adaptar-la a l’anomenat
«corredor del Mediterrani »(Tram. 314-00105/05).
Resposta del Govern. 1901

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre l’ampliació dels ser-
veis d’orientació jurídica (Tram. 314-00111/05).
Resposta del Govern. 1902

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre la rehabilitació dels
edificis i els equipaments judicials de Catalunya
(Tram. 314-00112/05). Resposta del Govern. 1902

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre els programes espe-
cífics de rehabilitació dels reclusos aplicats pel
Departament de Justícia (Tram. 314-00113/05).
Resposta del Govern. 1903

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre els programes espe-
cífics d’intervenció en drogodependències apli-
cats als reclusos toxicòmans aplicats pel Depar-
tament de Justícia (Tram. 314-00114/05). Res-
posta del Govern. 1903

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre la seguretat i la vigi-
lància exterior dels centres penitenciaris (Tram.
314-00115/05). Resposta del Govern. 1904

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre la possible construc-
ció d’un nou centre penitenciari a les comarques
de Girona (Tram. 314-00116/05). Resposta del
Govern. 1904

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre el Fons de Coopera-
ció Local de Catalunya (Tram. 314-00117/05).
Resposta del Govern. 1904

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre la nova oficina del
Departament de Benestar Social a Vic (Osona)
(Tram. 314-00120/05). Resposta del Govern. 1905

Pregunta al Consell Executiu a
repondre per escrit sobre l’actuació de l’Institut
Català de FInances a la comarca d’Osona
(Tram. 314-00122/05). Resposta del Govern. 1905

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre l’ús de la llengua
catalana als jutjats (Tram. 314-00123/05). Res-
posta del Govern. 1905

Pregunta al Consell Executiu a
respondre per escrit sobre la instal.lació de nous
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serveis a l’Hospital General de Vic (Osona) (Tram.
314-00124/05). Resposta del Govern. 1906

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció de noves
oficines d’atenció al públic a la comarca d’Osona
(Tram. 314-00126/05). Resposta del Govern. 1906

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adjudicació de l’explotació
del servei de cuina de la presó de Lleida (Tram.
314-00131/05). Resposta del Govern. 1906

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els accidents laborals pro-
duïts a les presons de Catalunya del 1993 al 1995
(Tram. 314-00132/05). Resposta del Govern. 1907

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la coordinació entre el Go-
vern de l’Estat, el Govern de  la Generalitat i els
ajuntaments en relació amb el funcionament dels
jutjats de pau (Tram. 314-00133/05). Resposta del
Govern. 1908

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tràfic de drogues en els
centres penitenciaris (Tram. 314-00135/05). Res-
posta del Govern. 1908

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la remodelació del Palau de
Justícia (Tram. 314-00136/05). Resposta del Go-
vern. 1909

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació de nous jutjats els
propers quatre anys (Tram. 314-00137/05). Res-
posta del Govern. 1909

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre possibles maltractaments
físics o psíquics produïts en els centres penitenci-
aris de Catalunya (Tram. 314-00138/05). Respos-
ta del Govern. 1910

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adequació de les
instal.lacions judicials a les necessitats plantejades
per la Llei del jurat (Tram. 314-00139/05). Resposta
del Govern. 1910

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació laboral del per-
sonal dependent del Departament de Justícia
(Tram. 314-00140/05). Resposta del Govern. 1910

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació dels ens lo-
cals en el compliment de penes mitjançant treballs
en benefici de la comunitat (Tram. 314-00141/05).
Resposta del Govern. 1911

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació dels treballs en
benefici de la comunitat com a penes a complir per
determinats delictes establerts en el nou Codi Pe-
nal (Tram. 314-00142/05). Resposta del Govern. 1911

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de reinserció
social del Govern de la Generalitat per als presos
excarcerats (Tram. 314-00143/05). Resposta del
Govern. 1911

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els salaris dels interns que

treballen a les presons de Catalunya (Tram. 314-
00144/05). Resposta del Govern. 1912

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les malalties cròniques que
afectaren la població reclusa el 1995 (Tram. 314-
00145/05). Resposta del Govern. 1912

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el reconeixement de l’espe-
cialitat mèdica d’urgències (Tram. 314-00152/05).
Resposta del Govern. 1913

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proposta que els depar-
taments de Justícia de les comunitats autònomes
designin tribunals avaluadors de l’aptitud dels aspi-
rants a advocat o a procurador (Tram. 314-00164/
05). Resposta del Govern. 1913

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació de l’accés a la
professió d’advocat i procurador (Tram. 314-00165/
05). Resposta del Govern. 1913

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació del Departa-
ment de Justícia en les reunions del Consell de
Col.legis d’Advocats de Catalunya amb represen-
tants de les facultats de dret catalanes (Tram. 314-
00166/05). Resposta del Govern. 1913

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la investigació interna per
aclarir la denúncia presentada per funcionaris de
presons al director general de Serveis Penitencia-
ris (Tram. 314-00167/05). Resposta del Govern. 1914

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’increment de les mesures
de protecció física i jurídica dels funcionaris de les
presons catalanes (Tram. 314-00168/05). Resposta
del Govern. 1914

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les plantilles laborals dels
centres penitenciaris catalans (Tram. 314-00169/
05). Resposta del Govern. 1914

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els índexs de conflictivitat
dels centres penitenciaris catalans (Tram. 314-
00170/05). Resposta del Govern. 1914

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de seguretat
dels funcionaris de la presó de Can Brians (Baix
Llobregat) (Tram. 314-00171/05). Resposta del
Govern. 1915

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els compromisos entre el
Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat per
a crear l’Escola d’Estudis Judicials a Barcelona
(Tram. 314-00172/05). Resposta del Govern. 1915

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la normalització lingüística
en les publicacions del Departament de Justícia
adreçades als professionals del dret (Tram. 314-
00173/05). Resposta del Govern. 1916

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el dèficit acumulat de la
Generalitat de Catalunya el 1995 (Tram. 314-
00175/05). Resposta del Govern. 1916
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els crèdits i els avals  cedits
per l’Institut Català de Finances al grup
Manufacturas e Industrias Textiles Agrupadas
(MITASA) (Tram. 314-00176/05). Resposta del
Govern. 1917

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el temps d’espera dels usu-
aris de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
(Segrià) (Tram. 314-00178/05). Resposta del Go-
vern. 1917

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’augment dels accidents
mortals a les carreteres de Catalunya l’any 1995
(Tram. 314-00180/05). Resposta del Govern. 1917

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les  hores extraordinàries
fetes pel personal docent del Departament d’En-
senyament l’any 1995 (Tram. 314-00183/05). Res-
posta del Govern. 1919

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes pel personal assistencial de l’Institut Català de
la Salut l’any 1995 (Tram. 314-00184/05). Resposta
del Govern. 1919

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes pel conjunt d’empreses, departaments i enti-
tats dependents de la Generalitat de Catalunya
l’any 1995 (Tram. 314-00185/05). Resposta del
Govern. 1919

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’import de les hores extra-
ordinàries fetes en el conjunt d’empreses, departa-
ments i entitats dependents de la Generalitat l’any
1995 (Tram. 314-00186/05). Resposta del Govern. 1920

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les  hores extraordinàries
fetes a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
l’any 1995 (Tram. 314-00187/05). Resposta del
Govern. 1920

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes a les empreses de la Generalitat l’any 1995
(Tram. 314-00188/05). Resposta del Govern. 1920

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes a les entitats autònomes comercials, industri-
als i financeres de la Generalitat l’any 1995 (Tram.
314-00189/05). Resposta del Govern. 1920

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes a les entitats autònomes administratives de la
Generalitat l’any 1995 (Tram. 314-00190/05). Res-
posta del Govern. 1921

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes a cadascun dels departaments de la Genera-
litat l’any 1995 (Tram. 314-00191/05). Resposta del
Govern. 1921

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes al Servei Català de la Salut l’any 1995 (Tram.
314-00192/05). Resposta del Govern. 1921

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes a l’Institut Català de la Salut l’any 1995 (Tram.
314-00193/05). Resposta del Govern. 1921

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores extraordinàries
fetes a l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-
cials l’any 1995 (Tram. 314-00194/05). Resposta
del Govern. 1922

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Presidència per al 1995 (Tram. 314-
00195/05). Resposta del Govern. 1922

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Governació per al 1995 (Tram. 314-
00196/05). Resposta del Govern. 1922

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del Departament d’Econo-
mia i Finances per al 1995 (Tram. 314-00197/05).
Resposta del Govern. 1923

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament d’Ensenyament per al 1995 (Tram. 314-
00198/05). Resposta del Govern. 1923

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Cultura per al 1995 (Tram. 314-00199/
05). Resposta del Govern. 1923

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social per al 1995
(Tram. 314-00200/05). Resposta del Govern. 1923

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques per
al 1995 (Tram. 314-00201/05). Resposta del Go-
vern. 1923

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per al
1995 (Tram. 314-00202/05). Resposta del Govern. 1923

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Treball per al 1995 (Tram. 314-00203/
05). Resposta del Govern. 1924

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
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tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Justícia per al 1995 (Tram. 314-00204/
05). Resposta del Govern. 1924

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament d’Indústria i Energia per al 1995 (Tram. 314-
00205/05). Resposta del Govern. 1924

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Comerç, Consum i Turisme per al 1995
(Tram. 314-00206/05). Resposta del Govern. 1924

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Benestar Social per al 1995 (Tram. 314-
00207/05). Resposta del Govern. 1924

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la distribució de
l’import de l’article 15 «Incentius al rendiment i ac-
tivitats extraordinàries» del pressupost del Depar-
tament de Medi Ambient per al 1995 (Tram. 314-
00208/05). Resposta del Govern. 1924

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adjudicació a una empre-
sa privada del servei de restauració per a interns de
la presó de Lleida (Tram. 314-00210/05). Respos-
ta del Govern. 1925

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost global i per intern de
la concessió del servei de restauració de la presó
de Lleida (Tram. 314-00211/05). Resposta del Go-
vern. 1925

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin era el cost global i per
intern del servei de restauració de la presó de
Lleida fins a la nova adjudicació (Tram. 314-00212/
05). Resposta del Govern. 1925

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost global i per intern
dels serveis de restauració dels centres penitenci-
aris de Can Brians, de Sant Esteve Sesrovires
(Baix Llobregat) i Quatre Camins, de la Roca del
Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 314-00213/05). Res-
posta del Govern. 1925

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost global i per intern
dels serveis de restauració dels centres penitenci-
aris de la ciutat de Barcelona (Tram. 314-00214/
05). Resposta del Govern. 1926

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses concessionà-
ries dels serveis de restauració de les presons de
Catalunya (Tram. 314-00215/05). Resposta del
Govern. 1926

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació dels cuiners del
centre penitenciari de Ponent després de l’adjudica-
ció del servei de restauració a una empresa priva-
da (Tram. 314-00216/05). Resposta del Govern. 1927

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els espectacles amb ani-

mals fets a Catalunya l’any 1995 (Tram. 314-00219/
05). Resposta del Govern. 1927

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compliment de la Reso-
lució 45/IV del Parlament, relativa a l’adopció per
l’Estat de mesures polítiques per als independentis-
tes catalans empresonats o exiliats (Tram. 314-
00221/05). Resposta del Govern. 1928

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’informe Miralves relatiu a
presumptes irregularitats comeses al Consell Co-
marcal del Priorat (Tram. 314-00232/05). Respos-
ta del Govern. 1928

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol.licituds d’acolliment
al Programa d’ajuts personalitzats a l’allotjament
presentades durant l’any 1995 (Tram. 314-00247/
05). Resposta del Govern. 1930

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol.licituds d’acolliment
al Programa d’ajuts per a l’adquisició d’habitatges
accessibles adaptats o de fàcil adaptació destinats
a persones amb mobilitat reduïda presentades du-
rant l’any 1995 (Tram. 314-00250/05). Resposta del
Govern. 1931

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els treballs en benefici de la
comunitat previstos per al compliment de les penes
establertes en el nou Codi penal (Tram. 314-00255/
05). Resposta del Govern. 1931

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de rehabilitació
del Calvari de Batea (Terra Alta) (Tram. 314-00263/
05). Resposta del Govern. 1931

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les transferències corrent
del Departament de Treball amb càrrec a la partida
de la Direcció General d’Ocupació 470.02 a empre-
ses privades l’any 1995 (Tram. 314-00275/05).
Resposta del Govern. 1932

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins són els indrets decla-
rats zona assistida per ajuts del FEDER a Catalu-
nya i a la resta de l’Estat (Tram. 314-00298/05).
Resposta del Govern. 1932

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la manca de seguretat vià-
ria de la N-152 entre Vic (Osona) i Ripoll (Ripollès)
(Tram. 314-00310/05). Resposta del Govern. 1932

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’impacte ambiental i la
manca d’estabilitat del ferm de la variant de la N-
152 a Ripoll (Ripollès) (Tram. 314-00316/05). Res-
posta del Govern. 1933

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la redacció i la posada en
marxa del projecte de construcció del centre d’aten-
ció primària de Vilassar de Mar (Maresme) (Tram.
314-00319/05). Resposta del Govern. 1933

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació actual de la re-
forma de l’assistència primària (Tram. 314-00320/
05). Resposta del Govern. 1934

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els horaris comercials de
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l’empresa CAPRABO, SA en els seus centres de
Santa Oliva i el Vendrell-Coma-ruga (Baix
Penedès) (Tram. 314-00322/05). Resposta del
Govern. 1934

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible alteració del
mapa hospitalari com a conseqüència del pas de
l’Hospital de la Creu Roja de Tarragona a una com-
panyia mèdica privada (Tram. 314-00325/05). Res-
posta del Govern. 1934

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a prendre per
a solucionar la crisi de l’Hospital de la Creu Roja de
Tarragona (Tram. 314-00326/05). Resposta del
Govern. 1935

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social per a solucionar
la crisi de l’Hospital de la Creu Roja de Tarragona
(Tram. 314-00327/05). Resposta del Govern. 1935

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el futur de l’Hospital de la
Creu Roja de Tarragona (Tram. 314-00328/05).
Resposta del Govern. 1935

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses encarregades
per la Junta de Residus d’elaborar un estudi sobre
l’emplaçament d’abocadors de residus especials
(Tram. 314-00330/05). Resposta del Govern. 1935

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions fetes per la
Junta de Residus en relació amb l’emplaçament
d’abocadors de residus especials (Tram. 314-
00332/05). Resposta del Govern. 1936

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a garantir
la qualitat de l’aigua potable a la urbanització de
Can Mompart, de Vilanova del Vallès (Vallès Orien-
tal) (Tram. 314-00335/05). Resposta del Govern. 1936

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els terminis i els criteris
establerts per a traslladar els menors acollits al
centre situat a la finca l’Esperança, de Collserola
(Tram. 314-00336/05). Resposta del Govern. 1936

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible conflictivitat
entre els interns dels centres penitenciaris des de
la implantació del servei de restauració gestionat
per empreses externes (Tram. 314-00338/05). Res-
posta del Govern. 1937

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina valoració fa el Depar-
tament de Justícia del funcionament del servei de
restauració gestionat per empreses externes en
alguns centres penitenciaris (Tram. 314-00339/05).
Resposta del Govern. 1937

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la contractació externa dels
serveis de restauració del centre penitenciari de
Ponent (Tram. 314-00340/05). Resposta del Go-
vern. 1937

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a impedir
el tràfic il.legal a Catalunya de llet en pols procedent
de zones contaminades per accidents nuclears
(Tram. 314-00347/05). Resposta del Govern.

1937

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a impedir
l’entrada il.legal a Catalunya de productes proce-
dents de zones contaminades per accidents nucle-
ars (Tram. 314-00348/05). Resposta del Govern. 1938

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reforma de les
instal.lacions de l’institut de batxillerat Pau Casals,
de Badalona (Barcelonès) (Tram. 314-00356/05).
Resposta del Govern. 1938

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les possibles mancances
assistencials que es produiran al barri de Gràcia a
partir del trasllat del centre d’atenció continuada de
l’Hospital Evangèlic al barri d’Horta (Tram. 314-
00357/05). Resposta del Govern. 1939

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
a possibilitar el compliment de la pena d’arrest de
cap de setmana previst en el nou Codi penal (Tram.
314-00358/05). Resposta del Govern. 1939

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions atorgades
pel COPCA els anys 1994-1995 (Tram. 314-00362/
05). Resposta del Govern. 1939

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’arranjament de la senya-
lització de les carreteres C-243 i C-244 a l’altura de
Sant Sadurní d’Anoia (Anoia) (Tram. 314-00363/
05). Resposta del Govern. 1941

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les activitats de l’empresa
EPLICSA en l’àmbit territorial de la comarca del
Priorat (Tram. 314-00366/05). Resposta del Go-
vern. 1941

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els desperfectes produïts al
tram Vic-Riudellots de l’eix transversal a l’altura
d’Espinelves (Osona) i les mesures a adoptar per a
reparar-lo (Tram. 314-00371/05). Resposta del
Govern. 1941

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la denúncia presentada
davant la delegació del Departament de Treball de
Girona pels treballadors de Ràdio Free Europe-
Ràdio Liberty (Tram. 314-00372/05). Resposta del
Govern. 1942

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aprovació per la delegació
del Departament de Treball a Girona de l’expedient
de regulació presentat per Ràdio Free Europe-Rà-
dio Liberty (Tram. 314-00373/05). Resposta del
Govern. 1943

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Projecte d’urbanització de
Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà) (Tram. 314-
00374/05). Resposta del Govern. 1943

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la responsabilitat del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en l’arren-
cament d’arbres i plantes de la finca Casa Forestal
a conseqüència de les obres d’urbanització del
casc antic del nucli de Sant Martí d’Empúries (Alt
Empordà) (Tram. 314-00375/05). Resposta del
Govern. 1943
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’autorització del Departa-
ment de Cultura a l’Ajuntament de l’Escala per a les
obres d’urbanització del casc antic del nucli de Sant
Martí d’Empúries (Alt Empordà) (Tram. 314-00376/
05). Resposta del Govern. 1943

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la inclusió del Projecte d’ur-
banització de Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà)
en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 1992-
1995 (Tram. 314-00377/05). Resposta del Govern. 1944

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els possibles problemes
derivats del consum de llet en pols provinent
d’Estònia sense el control sanitari corresponent
(Tram. 314-00378/05). Resposta del Govern. 1944

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un centre
d’assistència primària a Vilassar de Mar (Maresme)
(Tram. 314-00379/05). Resposta del Govern. 1945

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la gestió del nou centre
d’assistència primària de Vilassar de Mar (Mares-
me) (Tram. 314-00380/05). Resposta del Govern. 1945

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cobertura actual de l’as-
sistència sanitària primària a Vilassar de Mar (Ma-
resme) (Tram. 314-00381/05). Resposta del Go-
vern. 1945

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre sobre els horaris i els dis-
positius assistencials actuals del servei d’atenció
d’urgències a Vilassar de Mar (Maresme) (Tram.
314-00382/05). Resposta del Govern. 1945

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre serveis contractats a les
empreses del grup Serhs per centres hospitalaris
finançats per la Generalitat (Tram. 314-00385/05).
Resposta del Govern. 1946

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins han estat els anys en
què els centres hospitalaris de Catalunya finançats
per la Generalitat han contractat serveis a les em-
preses del grup Serhs (Tram. 314-00386/05). Res-
posta del Govern. 1946

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre mesures discriminatòries
per raó de raça a l’entrada de locals públics (Tram.
314-00387/05). Resposta del Govern. 1946

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les presumptes irregulari-
tats reflectides en l’informe elaborat per l’extresorer
del Consell Comarcal del Priorat (Tram. 314-00388/
05). Resposta del Govern. 1947

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures preses a par-
tir de les irregularitats detectades ja en el segon
semestre del 1993 en el Consell Comarcal del Pri-
orat (Tram. 314-00389/05). Resposta del Govern. 1948

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les declaracions del presi-
dent de la Generalitat respecte a les irregularitats
en la gestió del Consell Comarcal del Priorat (Tram.
314-00390/05). Resposta del Govern. 1948

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la recomanació d’empreses
per a l’elaboració d’estudis feta des de la Diputació
de Tarragona a ajuntaments, consells comarcals i
altres organismes públics (Tram. 314-00391/05).
Resposta del Govern. 1948

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el finançament o la subven-
ció d’estudis sense garantia prèvia de qualitat a
càrrec de la Diputació de Tarragona (Tram. 314-
00392/05). Resposta del Govern. 1949

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els estudis i els treballs
encarregats per la Diputació de Tarragona a l’em-
presa Biosca Asociados des de l’any 1990 (Tram.
314-00393/05). Resposta del Govern. 1949

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els estudis i els treballs
encarregats per la Diputació de Tarragona a l’em-
presa Eco Lògica des de l’any 1990 (Tram. 314-
00394/05). Resposta del Govern. 1949

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els controls del Departa-
ment de Governació a la gestió pressupostària del
Consell Comarcal del Priorat des de l’any 1990
(Tram. 314-00398/05). Resposta del Govern. 1949

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els valors de clor mesurats
a Flix el dia 21 de gener de 1996 després de
produir-se una fuita de gas tòxic a l’empresa
Erkimia (Tram. 314-00417/05). Resposta del Go-
vern. 1950

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els efectes produïts a les
persones i a l’atmosfera per la fuita de gas tòxic
produïda el 21 de gener de 1996 a l’empresa
Erkimia de Flix (Tram. 314-00418/05). Resposta del
Govern. 1950

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els resultats de les anàlisis
fetes a veïns de Flix afectats per la fuita de gas tò-
xic produïta el 21 de gener de 1996 a l’empresa
Erkimia (Tram. 314-00419/05). Resposta del Go-
vern. 1951

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’impacte ambiental de la
fuita de gas tòxic produïda el 21 de gener de 1996
a l’empresa Erkimia, de Flix (Tram. 314-00420/05).
Resposta del Govern. 1951

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de seguretat a
prendre davant les amenaces d’ETA a funcionaris
de presons de Catalunya (Tram. 314-00425/05).
Resposta del Govern. 1952

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la paralització del projecte
de construcció d’un centre comercial a l’anomenat
«triangle d’or», a Barcelona (Tram. 314-00426/05).
Resposta del Govern. 1952

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació  de l’Observato-
ri Permanent d’Immigració a Catalunya (Tram. 314-
00431/05). Resposta del Govern. 1953

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’inici d’unes obres de per-
foració en el municipi de Sant Esteve de la Sarga
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(Pallars Jussà) abans de l’aprovació de la docu-
mentació tècnica del projecte pel Ple (Tram. 314-
00503/05). Resposta del Govern. 1953

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la resposta del Departa-
ment d’Ensenyament a les sol.licituds presentades
pels representants de les associacions de pares
d’alumnes dels col.legis públics de la comarca de
Ribera d’Ebre (Tram. 314-00513/05). Resposta del
Govern. 1954

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possibilitat que els alum-
nes de primer d’ESO d’Ascó i Tivissa (Ribera
d’Ebre) siguin escolaritzats el curs 1996-1997 als
col.legis públics de la mateixa població (Tram. 314-
00514/05). Resposta del Govern. 1954

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina planificació té el De-
partament d’Ensenyament per a la transició de pri-
mària a secundària el curs 1996-1997 a la comar-
ca de la Ribera d’Ebre (Tram. 314-00515/05). Res-
posta del Govern. 1954

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si es preveu algun pla es-
pecial urbanístic per a la zona d’influència del pantà
de Sant Ponç, al Solsonès (Tram. 314-00543/05).
Resposta del Govern. 1955

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi har-
mònic d’ordenació territorial de la zona del baix Ter
a efectes hidrològics (Tram. 314-00550/05). Res-
posta del Govern. 1955

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’acabament de les obres de
canalització de la riera dels Canyars, al terme mu-
nicipal de Gavà (Baix Llobregat) (Tram. 314-00551/
05). Resposta del Govern. 1955

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la construcció d’un
centre d’atenció primària a Esparreguera (Baix
Llobregat) (Tram. 310-00057/05). Anunci. 1956

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la reducció de
mossos d’esquadra a les presons catalanes a cau-
sa de la implantació de sistemes de vigilància
(Tram. 310-00058/05). Anunci.

<pag>1956

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la legalitat del tras-
llat de mossos d’esquadra del centre penitenciari de
Ponent a d’altres comarques de Catalunya (Tram.
310-00059/05). Anunci. 1956

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el pagament en
concepte de «preu just per mutu acord» als afectats
pel desdoblament de la carretera C-1411 d’Espar-
reguera a Bellver, en el tram de Sant Fruitós de
Bages a Sallent (Bages), clau D.B-9203 (Tram.
311-00037/05). Anunci. Tramesa a la Comissió
competent. 1957

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre l’acord que

autoritza el conseller de Benestar Social a rebre
donacions de persones físiques o jurídiques (Tram.
311-00038/05). Anunci. Tramesa a la Comissió
competent. 1957

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre quins sistemes
de control s’han d’establir en relació amb la facul-
tat del conseller de Benestar Social de rebre dona-
cions de persones físiques o jurídiques (Tram. 311-
00039/05). Anunci. Tramesa a la Comissió compe-
tent. 1957

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el retard en la
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat d’un
acord del Govern (Tram. 311-00040/05). Anunci.
Tramesa a la Comissió competent. 1958

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre les irregularitats
detectades a l’Escola de Policia de Catalunya
(Tram. 311-00041/05). Anunci. Tramesa a la Co-
missió competent. 1958

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el funcionament
de l’Escola de Policia de Catalunya (Tram. 311-
00042/05). Anunci. Tramesa a la Comissió compe-
tent. 1958

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre una possible
investigació del sistema de contractació de l’Escola
de Policia de Catalunya (Tram. 311-00043/05).
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. 1958

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre les mesures a
prendre per delimitar les responsabilitats a exigir en
les irregularitats detectades a l’Escola de Policia de
Catalunya (Tram. 311-00044/05). Anunci. Tramesa
a la Comissió competent. 1959

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre les mesures a
prendre per garantir el funcionament ajustat a dret
a l’Escola de Policia de Catalunya (Tram. 311-
00045/05). Anunci. Tramesa a la Comissió compe-
tent. 1959

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions de pagament
en concepte de «preu just per mutu acord» als afec-
tades per les obres de desdoblament de la carrete-
ra C-1411 d’Esparreguera a Bellver, en el tram de
Sant Fruitós de Bages a Sallent (Bages), clau D-B-
9203 (Tram. 314-00794/05). Formulació. 1959

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la posada en marxa de di-
versos cicles formatius en l’IES Quercus, de Sant
Joan de Vilatorrada (Bages) (Tram. 314-00795/05).
Formulació. 1959

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la qualitat de recepció i la
cobertura de les emissores lliures de Reus, Terras-
sa, Nou Barris i Barcelona est (Tram. 314-00796/
05). Formulació. 1960

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les conclusions de l’estudi
elaborat pels serveis tècnics del gabinet de teleco-
municacions de la Generalitat, pel que fa a la via-
bilitat de noves freqüències per a les ràdios lliures
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a la ciutat de Barcelona (Tram. 314-00797/05).
Formulació. 1960

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a prendre per
evitar que emissores comercials superin les limita-
cions de la seva concessió (Tram. 314-00798/05).
Formulació. 1960

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la coordinació entre les di-
reccions generals de telecomunicacions de les di-
ferents comunitats autònomes i del Govern de l’Es-
tat (Tram. 314-00799/05). Formulació. 1961

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de llei que ha de
regular les emissores culturals i educatives (Tram.
314-00800/05). Formulació. 1961

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les freqüències destinades
emissores culturals i associatives a Catalunya
(Tram. 314-00801/05). Formulació. 1961

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la previsió d’un estatuts
especials per a les ràdios lliures (Tram. 314-00802/
05). Formulació. 1961

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reglamentació de les rà-
dios municipals (Tram. 314-00803/05). Formulació. 1962

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les interferències provoca-
des per les ràdios lliures amb més potència d’emis-
sió (Tram. 314-00804/05). Formulació. 1962

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les característiques de l’am-
pliació del pla tècnic reservada a ràdios culturals i
educatives (Tram. 314-00805/05). Formulació. 1962

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les competències de la
Generalitat a l’hora de planificar determinades fre-
qüències (Tram. 314-00806/05). Formulació. 1962

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre una possible concessió a
ràdios universitàries (Tram. 314-00807/05). Formu-
lació. 1963

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a prendre per
garantir contra interferències les àrees d’influència
d’emissores de poca cobertura (Tram. 314-00808/
05). Formulació. 1963

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la prohibició de vendre o de
modificar la tipologia de les emissores incloses en
el nou pla tècnic (Tram. 314-00809/05). Formulació. 1963

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de seguretat
per als pagesos davant l’increment de robatoris en
els camps de conreu (Tram. 314-00810/05). Formu-
lació. 1963

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a garantir
la supervivència dels pagesos de la vall baixa del
Llobregat afectats per l’aplicació del Pla
d’infraestructures del delta (Tram. 314-00811/05).
Formulació. 1964

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació dels hortets
conreats per persones no professionals de l’agricul-
tura a la comarca del Baix Llobregat (Tram. 314-
00812/05). Formulació. 1964

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts als pagesos afec-
tats per les concentracions d’ocells a les zones de
reserva natural del delta del Llobregat (Tram. 314-
00813/05). Formulació. 1964

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la millora i la modernització
de les infraestructures hidràuliques de la comarca
del Baix Llobregat (Tram. 314-00814/05). Formula-
ció. 1965

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació en què es troben
les obres de les variants de Vilafranca del Penedès
i de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), de
la carretera N-340 (Tram. 314-00815/05). Formula-
ció. 1965

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’execució del tram Capella-
des (Anoia) - Sant Pere de Riudebitlles (Alt
Penedès),  inclòs en l’eix Vilanova-Igualada (Tram.
314-00816/05). Formulació. 1965

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els tràmits fets en relació
amb la construcció d’un vial d’accés en direcció
Tarragona, a les sortides de Gelida i Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès) de l’autopista A-7 (Tram.
314-00817/05). Formulació. 1966

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la conveniència de la cons-
trucció d’un vial d’accés en direcció Tarragona, a
les sortides de Gelida i Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès) de l’autopista A-7 (Tram. 314-00818/05).
Formulació. 1966

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cobertura pública de llits
sociosanitaris als municipis de l’Alt Penedès (Tram.
314-00819/05). Formulació. 1966

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possibilitat d’aprofitar les
dependències de l’antic hospital comarcal de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) per a habili-
tar-hi una residència geriàtrica (Tram. 314-00820/
05). Formulació. 1967

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la neteja del llit del riu Ter,
entre el pont de Torroella de Montgrí  i el mar (Baix
Empordà) (Tram. 314-00821/05). Formulació. 1967

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cobertura de la unitat de
vigilància intensiva per als habitants de l’Alt
Penedès (Tram. 314-00822/05). Formulació. 1968

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la posada en marxa dels
serveis de la unitat de vigilància intensiva del nou
hospital comarcal de Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) (Tram. 314-00823/05). Formulació. 1968

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les negociacions amb
l’Ajuntament de Barcelona en relació amb les obres
d’urbanització del carrer Guipúscoa (Tram. 314-
00824/05). Formulació. 1968



Núm. 23 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 6 de març de 1996

SUMARI

1893

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les actuacions previstes per
solucionar la patologia estructural diagnosticada als
complexos de Pages I, II, III i Vitasa, del barri de Ca
n’Anglada, a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram.
314-00825/05). Formulació. 1968

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la supressió de la plaça de
metge en interinatge en cas de traspàs del titular en
els diferents centres sanitaris (Tram. 314-00826/
05). Formulació. 1969

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres de restauració de
la Col.legiata de Santa Maria de Castellbò, al muni-
cipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) (Tram.
314-00827/05). Formulació. 1969

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible construcció d’un
nou centre d’assistència primària a Ripollet (Vallès
Occidental) (Tram. 314-00828/05). Formulació. 1970

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins han estat els munici-
pis de l’Alt Pirineu que s’han acollit al programa
d’ajut específic als municipis amb nuclis agregats,
integrat en el Pla únic d’obres i serveis de Catalu-
nya (Tram. 314-00829/05). Formulació. 1970

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’execució dels plans elabo-
rats per la Junta de Sanejament i l’empresa
RESISA, de Sant Celoni, per a eliminar la contami-
nació del riu Tordera a causa dels abocaments de
dioxans fets per aquesta empresa (Tram. 314-
00830/05). Formulació. 1970

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el servei d’atenció d’urgèn-
cies de tots els hospitals integrats a la xarxa hos-
pitalària d’utilitat pública (Tram. 314-00831/05).
Formulació. 1971

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació actual de la im-
plantació de la reforma de l’assistència primària
determinada per les lleis d’ordenació sanitària a
Catalunya (Tram. 314-00832/05). Formulació. 1971

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible atenció d’urgèn-
cies pediàtriques a l’hospital de Mollet del Vallès
(Vallès Oriental) (Tram. 314-00833/05). Formulació. 1972

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les donacions directes al
Govern de la Generalitat fetes per persones físi-
ques o jurídiques (Tram. 314-00834/05). Formula-
ció. 1972

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a prendre per
garantir la transferència d’informació de les donaci-
ons directes al Govern de la Generalitat fetes per
persones físiques o jurídiques (Tram. 314-00835/
05). Formulació. 1972

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de donacions
fetes al Govern de la Generalitat o als organismes
autònoms per persones físiques o jurídiques durant
el 1995 (Tram. 314-00836/05). Formulació. 1972

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció dels pressupos-

tos per al 1996 pel que fa al Departament de Cul-
tura (Tram. 314-00837/05). Formulació. 1973

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció dels pressupos-
tos per al 1996 pel que fa al Comissionat d’Univer-
sitats i Recerca (Tram. 314-00838/05). Formulació. 1973

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció dels pressupos-
tos per al 1996 pel que fa a la Direcció General de
Turisme (Tram. 314-00839/05). Formulació. 1973

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció dels pressupos-
tos per al 1996 pel que fa al Departament d’Ense-
nyament (Tram. 314-00840/05). Formulació. 1974

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les galeries d’art de Cata-
lunya (Tram. 314-00841/05). Formulació. 1974

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tram de muralla medieval
descobert a la ciutat de Vic (Osona) (Tram. 314-
00842/05). Formulació. 1974

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el model de relació a esta-
blir entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca i els sindicats agraris (Tram. 314-00844/
05). Formulació. 1975

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació de les orga-
nitzacions professionals agràries en l’aplicació de la
política agrària (Tram. 314-00845/05). Formulació. 1975

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’equiparació de les condi-
cions laborals i professionals del personal sanitari,
determinada per la Llei 15/90, del 9 de juliol, d’or-
denació sanitària a Catalunya (Tram. 314-00846/
05). Formulació. 1975

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les reivindicacions del per-
sonal sanitari no recollides en el preacord signat
amb determinats sindicats (Tram. 314-00847/05).
Formulació. 1976

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les compensacions rebudes
pel personal sanitari del mòdul penitenciari de
l’Hospital de Terrassa (Vallès Occidental), a causa
de l’especificitat de la feina (Tram. 314-00848/05).
Formulació. 1976

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possibilitat de concerts
hospitalaris entre el Servei Català de la Salut i de-
terminats hospitals francesos (Tram. 314-00849/
05). Formulació. 1976

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la presentació al Parlament
del projecte de llei de protecció del cap de Creus
(Alt Empordà) (Tram. 314-00850/05). Formulació. 1977

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els dèficits acumulats del
1993 al 1995 per la Xarxa Hospitalària d’Utilitat
Pública i la Xarxa de Salut Mental (Tram. 314-
00851/05). Formulació. 1977

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a prendre per
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al ple funcionament del nou centre d’assistència
primària de l’Arboç (Baix Penedès) (Tram. 314-
00852/05). Formulació. 1977

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la liquidació de la partida
d’ingressos de l’article 610.01, venda d’altres inver-
sions reals, inclosa en el Pressupost de la Genera-
litat per al 1995 (Tram. 314-00853/05). Formulació. 1978

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el retard en l’inici de les
obres de millora de la carretera C-1412, en el tram
del coll de Comiols (Noguera) a Tremp (Pallars Jus-
sà) (Tram. 314-00854/05). Formulació. 1978

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres de rehabilitació i
conservació del monestir de Santa Maria de
Vilabertran (Alt Empordà) (Tram. 314-00855/05).
Formulació. 1979

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de construcció
d’una carretera de Vilanova de Meià (Noguera) fins
a la carretera C-147, a l’altura de Gavet de la Con-
ca (Pallars Jussà) (Tram. 314-00856/05). Formula-
ció. 1979

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el procés de reconversió
industrial del sector siderometal.lúrgic (Tram. 314-
00857/05). Formulació. 1980

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’elaboració dels plans d’ac-
tuació municipals i comarcals recomanats per la
Comissió d’Estudi del Millorament de la Prevenció
i l’Extinció d’Incendis del Parlament (Tram. 314-
00858/05). Formulació. 1980

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat d’execució del capí-
tol 9 d’ingressos del Pressupost de la Generalitat
per al 1995 (Tram. 314-00859/05). Formulació. 1981

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat d’execució del capí-
tol 9 d’ingressos del Pressupost de la Generalitat
per al 1995, pel que fa al Servei Català de la Salut
(Tram. 314-00860/05). Formulació. 1981

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la liquidació del capítol 9 de
despeses del Pressupost de la Generalitat per al
1995 (Tram. 314-00861/05). Formulació. 1981

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat d’execució del capí-
tol 9 de despeses del Pressupost de la Generalitat
per al 1995, pel que fa al Servei Català de la Salut
(Tram. 314-00862/05). Formulació. 1982

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la instal.lació d’una fàbrica
de ciment al municipi de Castellet i la Gornal (Alt
Penedès) (Tram. 314-00863/05). Formulació. 1982

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la subvenció, en espècie,
concedida al bisbat de Vic (Osona) per a la protec-
ció de la portada del monestir de Ripoll (Ripollès)
(Tram. 314-00864/05). Formulació. 1982

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de seguretat
preses per les companyies que actuen a la vall de
Núria (Ripollès) arran de la denúncia presentada

pels treballadors a la Inspecció de Treball (Tram.
314-00865/05). Formulació. 1983

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la pertinència de les ordres
donades per les companyies que actuen a la vall de
Núria (Ripollès) per tal de restablir la normalitat,
arran de les fortes nevades caigudes al Pirineu
(Tram. 314-00866/05). Formulació. 1983

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts que poden facilitar
als arrendataris l’adquisició de llurs habitatges, en
el municipi d’Ogassa (Ripollès) (Tram. 314-00867/
05). Formulació. 1984

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a prendre per
solucionar la situació de l’empresa tèxtil Espona, a
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) (Tram. 314-
00868/05). Formulació. 1984

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions de les direc-
cions generals d’Indústria i de Seguretat i Qualitat
Industrial afectades per la reducció pressupostària
del 1996 (Tram. 314-00869/05). Formulació. 1985

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris emprats a l’ho-
ra d’aplicar la reducció pressupostària del 1996 a
les direccions generals d’Indústria i de Seguretat i
Qualitat Industrial, del Departament d’Indústria i
Energia (Tram. 314-00870/05). Formulació. 1985

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció pressupostària
aplicada per al 1996 al Servei Català de la Salut
(Tram. 314-00871/05). Formulació. 1985

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes del Servei
Català de la Salut afectats per la reducció pressu-
postària del 1996 (Tram. 314-00872/05). Formula-
ció. 1985

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions del Servei
Català de la Salut que resulten afectades per la
reducció pressupostària del 1996 (Tram. 314-
00873/05). Formulació. 1986

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’una nova
sortida a l’exterior de l’escola pública Pare Ramon
Castelltort, d’Igualada (Anoia) (Tram. 314-00874/
05). Formulació. 1986

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a prendre per
garantir el correcte manteniment de les
instal.lacions de calefacció del col.legi públic Pare
Ramon Castelltort, d’Igualada (Anoia) (Tram. 314-
00875/05). Formulació. 1986

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la incidència de la reducció
pressupostària del 1996 a l’Institut Català de Noves
Professions (Tram. 314-00876/05). Formulació. 1987

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris emprats a l’ho-
ra de distribuir la reducció pressupostària del 1996
als programes i inversions del Servei Català de la
Salut (Tram. 314-00877/05). Formulació. 1987

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a prendre per
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garantir el manteniment dels nivells professionals
dels funcionaris adscrits al laboratori de Sanitat
Animal (Tram. 314-00878/05). Formulació. 1987

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció pressupostària
del 1996 de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (Tram. 314-00879/05). Formulació. 1988

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials afectats per
la reducció pressupostària del 1996 (Tram. 314-
00880/05). Formulació. 1988

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials afectades per
la reducció pressupostària del 1996 (Tram. 314-
00881/05). Formulació. 1988

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris emprats a l’ho-
ra de distribuir entre els programes i les inversions
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials la
reducció pressupostària del 1996 (Tram. 314-
00882/05). Formulació. 1989

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció pressupostària
del 1996 a l’Institut Català de la Dona (Tram. 314-
00883/05). Formulació. 1989

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes i les inversi-
ons de l’Institut Català de la Dona afectats per la
reducció pressupostària del 1996 (Tram. 314-
00884/05). Formulació. 1989

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris emprats a l’ho-
ra de distribuir entre els programes i les inversions
de l’Institut Català de la Dona la reducció pressu-
postària del 1996 (Tram. 314-00885/05). Formula-
ció. 1990

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció pressupostària
del 1996 aplicada a l’Institut Català de la Salut
(Tram. 314-00886/05). Formulació. 1990

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció pressupostària
del 1996 aplicada a l’Institut Català del Voluntariat
(Tram. 314-00887/05). Formulació. 1990

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes de l’Institut
Català de la Salut afectats per la reducció pressu-
postària del 1996 (Tram. 314-00888/05). Formula-
ció. 1990

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes i les inversi-
ons de l’Institut Català del Voluntariat afectats per
la reducció pressupostària del 1996 (Tram. 314-
00889/05). Formulació. 1991

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions de l’Institut
Català de la Salut afectades per la reducció pres-
supostària del 1996 (Tram. 314-00890/05). Formu-
lació. 1991

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris emprats a l’ho-
ra d’aplicar als programes i inversions de l’Institut

Català del Voluntariat la reducció pressupostària
del 1996 (Tram. 314-00891/05). Formulació. 1991

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris emprats a l’ho-
ra de distribuir entre els programes i les inversions
de l’Institut Català de la Salut la reducció pressu-
postària del 1996 (Tram. 314-00892/05). Formula-
ció. 1992

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció pressupostària
del 1996 al Departament de Treball (Tram. 314-
00893/05). Formulació. 1992

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció pressupostària
del 1996 al Departament de Benestar Social (Tram.
314-00894/05). Formulació.

<pa1992

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes del Departa-
ment de Treball afectats per la reducció pressupos-
tària del 1996 (Tram. 314-00895/05). Formulació. 1992

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions del Departa-
ment de Treball afectades per la reducció pressu-
postària del 1996 (Tram. 314-00896/05). Formula-
ció. 1993

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes del Departa-
ment de Benestar Social afectats per la reducció
pressupostària per al 1996 (Tram. 314-00897/05).
Formulació. 1993

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris de prioritat per a
l’aplicació de la reducció pressupostària per al 1996
en els programes i les inversions del Departament
de Treball (Tram. 314-00898/05). Formulació. 1993

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions del Departa-
ment de Benestar Social afectades per la reducció
pressupostària per al 1996 (Tram. 314-00899/05).
Formulació. 1994

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris de prioritat per a
l’aplicació de la reducció pressupostària per al 1996
del Departament de Benestar Social (Tram. 314-
00900/05). Formulació. 1994

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció pressupostària
per al 1996 de la Direcció General d’Indústria i de
la Direcció General de Seguretat Industrial (Tram.
314-00901/05). Formulació. 1994

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes de la Direc-
ció General d’Indústria i de la Direcció General de
Seguretat Industrial afectats per la reducció pressu-
postària per al 1996 (Tram. 314-00902/05). Formu-
lació. 1994

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possibilitat d’iniciar cicles
formatius a l’Escola Pública Municipal d’Arts i Ofi-
cis Illa, de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 314-
00903/05). Formulació. 1995

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació dels ensenya-
ments que actualment s’imparteixen a l’Escola Pú-
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NOTA:
A partir d’aquesta legislatura, els documents publicats en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya ja no
s’identifiquen pel número de registre, sinó pel de la
tramitació a la qual pertanyen.
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions
corresponen al tipus de tramitació; els cinc següents al
número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els
dos darrers a la legislatura.
Les tipologies de tramitació són les que mostra el quadre
que apareix al final d’aquest número.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la
Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la
Generalitat, adoptada el 30 d'abril de 1990.

blica Municipal d’Arts i Oficis Illa, de Sabadell
(Vallès Occidental), en cas que aquesta desapare-
gui (Tram. 314-00904/05). Formulació. 1995

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el futur de l’Escola Pública
Municipal d’Arts i Oficis Illa, de Sabadell (Vallès
Occidental) (Tram. 314-00905/05). Formulació. 1995

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals les
funcions de trasllat d’interns de l’interior del centre
penitenciari de Terrassa (Vallès Occidental) a l’hos-
pital annex recauen en els funcionaris del centre i
no en els Mossos d’Esquadra (Tram. 314-00906/
05). Formulació. 1996

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els cànons de sanejament
que els ajuntaments tenen pendents de pagament,
en concret el de Cervelló (Baix Llobregat) (Tram.
314-00907/05). Formulació. 1996

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació urbanística d’un
complex esportiu en construcció a la carretera N-
152, a l’altura de la cruïlla amb l’Eix Transversal
(Tram. 314-00908/05). Formulació. 1996

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions efectuades a
la comarca d’Osona de l’any 1991 al 1995 (Tram.
314-00909/05). Formulació. 1997

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el retard en la construcció
d’una biblioteca comarcal a Vic (Osona) (Tram.
314-00910/05). Formulació. 1997

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació jurídica de tres
regidors de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt
(Anoia) (Tram. 314-00911/05). Formulació. 1997

4. INFORMACIÓ
4.99. Rectificacions per error tècnic

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els deficients canals de
comunicació entre determinades conselleries de la
Generalitat i els diferents òrgans parlamentaris
(Tram. 314-00608/05). Rectificació. 1998

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el possible trasllat de la seu
de la Zona Escolar Rural l’Aglà (Priorat) (Tram. 314-
00609/05). Rectificació. 1998
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1.25. PREGUNTES

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses
privades de seguretat contractades
per la Generalitat i llur cost econòmic
Tram. 314-00044/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a les preguntes formulades pel diputat I. Sr. Josep-Lluís
Carod-Rovira, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, núm. 314-00044/05 i 314-00045/
05 sobre empreses de seguretat.

La relació d’empreses de seguretat contractades pel
Govern de la Generalitat pel que fa a la custòdia dels
seus edificis com per a la realització d’activitats de tot
tipus és la que s’adjunta en annex.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses
privades de seguretat contractades
per la Generalitat per a la custòdia dels
seus edificis i llur cost econòmic
Tram. 314-00045/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram 314-00044/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la dotació
pressupostària del Departament de
Governació al Parc de Bombers de
Torredembarra (Tarragonès) i la seva
coordinació amb l’Ajuntament de Tor-
redembarra
Tram. 314-00080/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment del que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en respos-
ta a la pregunta formulada pel diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, I. Sr.
Josep Bargalló i Valls, assenyalada amb el núm. de tra-
mitació 314-00080/05, (BOPC núm. 5, pàg. 164, de 17
de gener de 1996) tinc l’honor de manifestar el següent:

La referència que fa l’Il·lustre senyor Diputat pregun-
tant als pressupostos per al 1995 cal entendre-la al Pro-
grama d’Inversió Pública que, com bé coneix, no té el
caràcter vinculant per la qual cosa no es pot considerar
un mandat pressupostari.

La Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 1995 té
assignada en el capítol d’inversions de la Direcció Ge-
neral de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salva-
ments de Catalunya del Departament de Governació la
quantitat  de 152.400.000 Pta. per a la construcció de
parcs de bombers (epígraf 610.01/6), les quals s’han
destinat bàsicament a la construcció del parc de bom-
bers de Martorell i a la remodelació dels serveis cen-
trals de Bellaterra.

Quant a les previsions de futur, tal i com va ser infor-
mat l’Alcalde d’aquesta localitat mitjançant escrit de
data 5 de febrer de 1996 (Registre de sortida del Depar-
tament de Governació núm. G001S-6893/1996, 18/96),
existeix la voluntat d’impulsar la construcció d’un parc
de bombers a Torredembarra que, en la mesura que les
disponibilitats de recursos humans i econòmics ho per-
metin, estaria dotat amb personal professional. Cas de
no poder optar per aquesta via, és intenció del Depar-
tament de Governació, aprofitant el nucli de personal
voluntari de què disposa en aquesta zona, potenciar la
creació d’un parc de bombers voluntaris.

En qualsevol cas, aquesta voluntat de creació d’un parc
de bombers a Torredembarra, però dependrà com ja
s’ha dit de les disponibilitats pressupostàries, així com
de la necessària implicació de l’Ajuntament mitjançant
fórmules de cessió de terreny o de local.

Barcelona, 15 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes
de traçat del tren d’alta velocitat
Barcelona-Saragossa al seu pas per la
comarca del Baix Penedès
Tram. 314-00101/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

L’entrada en funcionament del TGV trastornarà en pro-
funditat la xarxa ferroviària convencional. Al mes de
desembre de 1988, el Govern central adoptava l’acord
de considerar prioritària la realització d’una línia d’alta
velocitat i ample internacional entre Sevilla, Madrid,
Barcelona i la frontera francesa.

Des d’aquella data, la Generalitat, a més d’elaborar
l’avantprojecte d’estudi d’impacte i el Projecte cons-
tructiu per portar a terme aquella connexió amb França
des de Barcelona, ha realitzat un avantprojecte d’orde-
nació global i un avantprojecte de la resta de la traça a
Catalunya amb correspondència amb la línia del corre-
dor del Mediterrani.

La situació dels sistemes urbans de Girona i Tarragona,
a 25 minuts del centre de Barcelona, i del sistema urbà
de Lleida, a 50 minuts, i amb costos de transport, con-
currents amb els del vehicle privat, explica com el TGV
canviarà el territori per la repercussió que tindrà sobre
els temps, les preferències entre els diferents tipus de
transport, i la interrelació urbana que originarà entre
aquests sistemes.

Els efectes sobre el creixement residencial i l’activitat
econòmica seran profunds i coadjuvaran de manera
definitiva a l’equilibri territorial, tant pel canvi en el pes
relatiu dels sistemes de Girona, Tarragona i Lleida res-
pecte del sistema central, com per l’efecte difusor del
creixement que aquelles polaritats de descongestió tin-
dran sobre els seus territoris i comarques pròximes.

La construcció de la xarxa TGV té, des de l’òptica ter-
ritorial, dos tipus d’efectes que cal considerar en la seva
repercussió al marge d’una actuació concreta, acotada
a la comarca del Segrià:

1. L’efecte regió urbana. L’efecte que anomenem urbà
consistirà a estendre la regió urbana, centrada actualment
sobre el sistema barceloní, sobre l’àmbit del sistema urbà
de Girona i del sistema urbà de Tarragona - Reus - Valls.

2. L’efecte regió econòmica. L’efecte que anomenem
econòmic consistirà a consolidar una regió econòmica
de base industrial i turística i amb una agricultura i
ramaderia avançades en l’àrea que s’estén fins a
Montpeller, Saragossa i València, presentant una estruc-
tura industrial sectorialment completa i de primer ordre
a nivell mundial.

En aquests supòsits, les expectatives del trànsit per la
nova infraestructura al 2016, arriben als 30 milions de

passatgers incloent tant els interns a Catalunya com els
desplaçaments des de Catalunya.

La xarxa d’ample internacional prevista fins ara per a
trens d’alta velocitat dins l’àmbit de Catalunya s’en-
quadra en uns estudis més amplis que garanteixen la
continuïtat dels trams proposats pel Pla, fora del seu
propi àmbit.

La infraestructura no està contemplada en cap pla di-
rector de coordinació, pla territorial sectorial ni pla
general d’ordenació, raó per la qual el Pla especial ne-
cessari per al seu establiment serà un pla especial de
comunicacions dels definits al Decret legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.

En efecte, l’article 76.3 a) del Reglament de planeja-
ment urbanístic preveu que, en absència de pla director
territorial de coordinació o de pla general, o quan
aquests no continguin les previsions detallades oportu-
nes, i en àrees que constitueixin una unitat funcional es
redactin plans especials que permetin adoptar mesures
de protecció en el seu àmbit amb la finalitat de l’esta-
bliment i coordinació de les infraestructures bàsiques
relatives al sistema de comunicacions.

La redacció dels plans especials de l’article 76.3 a) del
Reglament de planejament urbanístic és precisada als
articles 49.1 del Decret legislatiu 1/1990 esmentat i 145
respectivament, indistintament a les entitats locals, en-
titats urbanístiques especials o òrgans competents en
l’ordre urbanístic, així com els organismes que tinguin
al seu càrrec l’execució directa de les obres correspo-
nents a les infraestructures del territori. En conseqüèn-
cia, l’atribució concreta de competència a alguna de les
esmentades entitats depèn, en cada cas, del fet que la
matèria sectorial objecte del corresponent Pla especial
recaigui en l’esfera dels interessos de cada ens,
especialment tenint en compte que l’article 137 de la
Constitució Espanyola de 1978 atorga autonomia a les
entitats territorials en les quals s’organitza l’Estat i que
l’article 9.15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
disposa que la Generalitat de Catalunya té competència
exclusiva, entre altres, sobre ferrocarrils, sense perju-
dici d’allò que disposen els números 20 i 21 de l’arti-
cle 149.1 de la Constitució.

El capteniment del Govern respecte a les propostes dels
traçats del tren d’alta velocitat ve donat pel contingut
del document anomenat Avanç del Pla especial
d’infraestructura ferroviària per a l’establiment d’una
xarxa de gran velocitat a Catalunya, a l’àmbit de les
comarques de Tarragona.

Aquest document aprovat per la Comissió d’Urbanis-
me de Tarragona en la seva sessió de 28 de juny de
1995, té per finalitat la reserva de sòl necessària per
garantir la traça del tren d’alta velocitat, no és doncs un
projecte ferroviari, sinó la garantia necessària per tal de
fer possible la implantació d’una infraestructura que té
uns requeriments de traçat molt rígids. Els paràmetres
geomètrics que aquest sistema obliga a preveure, va de
6.000 m i pendents inferiors a l’1,25%, fan que la seva
instauració en un territori topogràficament complex,
com és el català i amb un nivell d’ocupació alt no sigui
sempre senzilla. És per tot això que el Govern català ha



Núm. 23 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 6 de març de 1996

1899

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

1.25.15

cregut necessari garantir-ne l’esmentada reserva de sòl
mitjançant la redacció i tramitació de l’esmentat docu-
ment.

El projecte del tren d’alta velocitat haurà de sotmetre’s
a l’estudi d’impacte ambiental i serà aquest tràmit el
que permetrà conèixer amb precisió els efectes de la
seva implantació. L’Avanç de Pla especial conté una
avaluació de la nova infraestructura en el qual es quan-
tifica permenoritzadament el nombre d’usuaris del sis-
tema i el nombre d’usuaris per cada una de les seves
estacions.

L’impacte que el traçat de la línia del Tren d’Alta Ve-
locitat Barcelona-Saragossa pugui causar el medi am-
bient serà valorar pel corresponent estudi d’impacte
ambiental, el qual, d’acord amb la normativa vigent,
correspon al Govern Central ja que es tracta d’un pro-
jecte públic de la seva iniciativa.

La declaració d’impacte ambiental determinarà quin és
el traçat millor des dels punts de vista ambiental, eco-
nòmic i social i quines condicions hauran d’establir-se
per tal de protegir el medi ambient i els recursos natu-
rals.

D’altra banda, cal indicar que és aspiració del Govern
de la Generalitat assumir la competència d’avaluar
l’impacte ambiental de qualsevol obra que es realitzi
dins el territori català.

La proposta del traçat a la Comarca del Baix Penedès,
continguda al document esmentat, s’ajusta a la
infraestructura ferroviària existent i se situa paral·lela a
la mateixa i en el seu costat nord dins l’àmbit d’afecció
i servitud d’aquesta, fins a les proximitats del límit del
terme entre Bellvei i el Vendrell, on abandona el siste-
ma actual i passa pel sud del nucli del Vendrell per di-
rigir-se seguidament al nord i saltar a l’altra banda de
l’autopista A-7 on entra a la comarca del Tarragonès.

El seu pas per àmbit prop del Vendrell el fa situar-se
pròxim a la zona de servitud de la variant de la carre-
tera N-340 i el que és important, treu l’actual tram del
tren de l’interior del nucli urbà, que passa a constituir
un feix comú amb la nova xarxa, el que permetria alho-
ra consolidar una única estació conjunta per als dos sis-
temes.

L’article 40 del Decret legislatiu 1/1990 atribueix als
òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instru-
ments de planejament especial, entre d’altres, la potes-
tat d’acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació
o la reforma, la suspensió de l’atorgament de llicènci-
es de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderro-
cament en àmbits determinants pel període màxim d’un
any.

D’altra banda, l’article 8.2 del Decret de la Generalitat
de Catalunya d’11 d’octubre de 1978, determina que
correspon a les comissions provincials d’urbanisme
tramitar i aprovar inicialment i provisional els plans.

Seguint les recomanacions de l’estudi de factibilitat per
al ferrocarril d’alta velocitat amb ample de via interna-
cional al corredor Madrid - Barcelona - frontera fran-
cesa, elaborat pels Ferrocarrils de la Generalitat, s’ha
estudiat un traçat amb velocitat de projecte d’almenys
300 Km/h.

La traça reservada en la província d’Osca i en la seva
entrada des de l’Aragó a Catalunya és la que ha deter-
minat el MOPTMA. La continuació de la traça des de
Lleida cap a Tarragona i el Vendre és definida pel Pla
especial que es tramita.

L’espai que ens requereix reserves per a un traçat fer-
roviari en doble via és relativament reduït, especial-
ment en comparació amb els requeriments de xarxes
viàries del tipus autopista. El pla especial a tràmit gra-
fia l’eix del traçat previst amb una franja de 7,5 metres
a cada banda, corresponent a la plataforma necessària
per a l’establiment de les vies, de 15 metres en terreny
planer, i franges de 50 metres més, a cada banda, cor-
responents al sòl de protecció no edificable de la
infraestructura.

En els termes municipals del Vendrell i Bellvei, la fran-
ja de protecció afecta el règim jurídic dels sòl i cal en-
tendre-la subjecta a determinacions de la Llei d’orde-
nació dels transports terrestres i al contingut exigit, per
al tipus de sòl que travessa. En aquest sentit, un cop
aprovat el pla especial, es procedirà a tramitar les cor-
responents modificacions del planejament general de
forma semblant al que la Generalitat va fer per a tots els
plans modificats per la traça del tram vigent de
Barcelona al límit de França.

Barcelona, 14 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes
de traçat del tren d’alta velocitat
Barcelona-Saragossa al seu pas per la
comarca del Tarragonès
Tram. 314-00102/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pel que fa al Tarragonès, el document a tràmit propo-
sa un traçat que, amb les exigències geomètriques ja
comentades, s’ajusti a les instal·lacions ferroviàries
actuals fins al punt que proposa la gran estació del sis-
tema Tarragoní en l’antic emplaçament del baixador de
Perafort, quasi a cavall amb el terme municipal de la
Secuita. Aquest fet i la grandària de les estacions neces-
sàries per al nou sistema, longitud mínima de 450 m
emplaçant la gran reserva de l’estació sobre aquest ter-
me veí. La traça proposada, després de l’estació, se-
gueix la directriu del riu i entra a les planes de l’interior
per l’estret de la Riba.

La implantació del tren d’alta velocitat i la connexió
proposada amb el corredor del Mediterrani, suposarien,
per al Tarragonès, poder disposar d’una estació al ser-
vei dels 300.000 habitants previstos pel Pla general ter-
ritorial de Catalunya, en aquest territori per a l’any
2016, així com la possibilitat de potenciar i revitalitzar
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instal·lacions existents connectant-les a la nova xarxa.
Instal·lacions com l’estació de passatgers del Parc Port
Aventura, la terminal de passatgers de l’aeroport
(aquest últim a la comarca del Baix Camp), l’estació de
mercaderies de Constantí, el port de Tarragona i tot el
gran sistema industrial podrien convertir-se en usuaris
potencials d’aquesta nova infraestructura.

Els estudis realitzats en relació amb la infraestructura
ferroviària de referència fan preveure la necessitat d’ade-
quar el planejament urbanístic dels municipis de Perafort,
la Secuita, el Catllar, el Morell, la Nou de Gaià,  Vespella,
la Pobla de Montornès, Creixell i Roda de Barà.

L’article 40 del Decret legislatiu 1/1990 atribueix als
òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instru-
ments de planejament especial, entre d’altres, la potes-
tat d’acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació
o la reforma, la suspensió de l’atorgament de llicènci-
es de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderro-
cament en àmbits determinats pel període màxim d’un
any.

D’altra banda, l’article 8.2 del Decret de la Generalitat
de Catalunya d’11 d’octubre de 1978, determina que
correspon a les comissions provincials d’urbanisme
tramitar i aprovar inicialment i provisional els plans.

Seguint les recomanacions de l’estudi de factibilitat per
a ferrocarril d’alta velocitat amb ample de via interna-
cional al corredor Madrid - Barcelona - frontera fran-
cesa, elaborat pels Ferrocarrils de la Generalitat, s’ha
estudiat un traçat amb velocitat de projecte d’almenys
300 Km/h.

La traça reservada en la província d’Osca i en la seva
entrada des de l’Aragó a Catalunya és la que ha deter-
minat el MOPTMA. La continuació de la traça des de
Lleida cap a Tarragona i el Vendrell és la definida pel
Pla especial que es tramita.

L’espai que ens requereix reserves per a un traçat fer-
roviari en doble via és relativament reduït,
especialment en comparació amb els requeriments de
les xarxes viàries del tipus autopista. El pla especial a
tràmit grafia l’eix del traçat previst amb una franja de
7,5 metres a cada banda, corresponent a la plataforma
necessària per a l’establiment de les vies, de 15 metres
en terreny planer, i franges de 50 metres més, a cada
banda, corresponents al sòl de protecció no edificable
de la infraestructura.

En els termes municipals de Perafort, la Secuita, el
Catllar, el Morell, la Nou de Gaià, Vespella, la Pobla de
Montornès, Creixell i Roda de Barà, la franja de protec-
ció afecta el règim jurídic de sòl i cal entendre-la sub-
jecta a determinacions de la Llei d’ordenació dels trans-
ports terrestres i al contingut exigit, per al tipus de sòl
que travessa. En aquest sentit, un cop aprovat el pla
especial es procedirà a tramitar les corresponents mo-
dificacions del planejament general de forma semblant
al que la Generalitat va fer per a tots els plans modifi-
cats per la traça del tram vigent de Barcelona al límit de
França.

Barcelona, 14 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes
de traçat del tren d’alta velocitat
Barcelona-Saragossa al seu pas per la
comarca de l’Alt Camp
Tram. 314-00103/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els municipis de la comarca de l’Alt Camp, tant aquells
que formen part de l’àmbit de l’Avanç del Pla especi-
al com els que no s’hi troben inclosos, conformen junt
amb la resta de municipis del Baix Camp i del Tarrago-
nès, la segona conurbació de Catalunya, aquest fet és el
que reforça la necessitat de portar endavant la propos-
ta per tal de dotar aquests últims amb una estació del
tren d’alta velocitat.

L’afecció que la traça proposada origina en els munici-
pis de l’Alt Camp en cap cas afecten sòls urbans ni sòls
urbanitzables, l’impacte paisatgístic ha estat un dels
paràmetres en la redacció de l’Avanç del Pla, evitant els
terraplenats i/o excavacions importants. Això no obs-
tant el document que amb la millor precisió haurà de
resoldre aquest aspecte és el Projecte executiu a realit-
zar i tramitar en un futur proper.

Els estudis realitzats en relació amb la infraestructura
ferroviària de referència fan preveure la necessitat
d’adequar el planejament urbanístic dels municipis de
la Riba, Alcover, Valls, la Masí, el Rourell i els
Garidells.

L’article 40 del Decret legislatiu 1/1990 atribueix als òr-
gans competents per a l’aprovació inicial dels instruments
de planejament especial, entre d’altres, la potestat d’acor-
dar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la refor-
ma, la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·-

lació de terrenys, d’edificació i d’enderrocament en àm-
bits determinants pel període màxim d’un any.

D’altra banda, l’article 8.2 del Decret de la Generalitat
de Catalunya d’11 d’octubre de 1978, determina que
correspon a les comissions provincials d’urbanisme tra-
mitar i aprovar inicialment i provisional els plans.

Seguint les recomanacions de l’estudi de factibilitat per
a ferrocarril d’alta velocitat amb ample de via interna-
cional al corredor Madrid - Barcelona - frontera fran-
cesa, elaborat pels Ferrocarrils de la Generalitat, s’ha
estudiat un traçat amb velocitat de projecte d’almenys
300 Km/h.

La traça reservada en la província d’Osca i en la seva
entrada des de l’Aragó a Catalunya és la que ha deter-
minat el MOPTMA. La continuació de la traça des de
Lleida cap a Tarragona i el Vendrell és la definida pel
Pla especial que es tramita.

L’espai que ens requereix reserves per a un traçat fer-
roviari en doble via és relativament reduït, especial-
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ment en comparació amb els requeriments de les xar-
xes viàries del tipus autopista. El pla especial a tràmit
grafia l’eix del traçat previst amb una franja de 7,5
metres a cada banda, corresponent a la plataforma ne-
cessària per a l’establiment de les vies, de 15 metres en
terreny planer, i franges de 50 metres més, a cada ban-
da, corresponents al sòl de protecció no edificable de la
infraestructura.

En els termes municipals de la Riba, Alcover, Valls, la
Masó, el Rourell i els Garidells, la franja de protecció
afecta el règim jurídic de sòl i cal entendre-la subjecta
a determinacions de la Llei d’ordenació dels transports
terrestres i al contingut exigit, per al tipus de sòl que
travessa. En aquest sentit, un cop aprovat el pla espe-
cial es procedirà a tramitar les corresponents modifica-
cions del planejament general de forma semblant al que
la Generalitat va fer per a tots els plans modificats per
la traça del tram vigent de Barcelona al límit de França.

Barcelona, 14 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les propostes
de traçat del tren d’alta velocitat
Barcelona-Saragossa al seu pas per la
comarca de la Conca de Barberà
Tram. 314-00104/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

L’afecció que la traça proposada origina en els munici-
pis de la Conca de Barberà en cap cas afecten sòls ur-
bans ni sòls urbanitzables, l’impacte paisatgístic ha
estat un dels paràmetres en la redacció de l’Avanç del
Pla, evitant els terraplenats i/o excavacions importants.
Això no obstant el document que amb la millor preci-
sió haurà de resoldre aquest aspecte és el Projecte exe-
cutiu a realitzar i tramitar en un futur proper.

La posició territorial de la reserva ferroviària en el cas
de la Conca de Barberà se situa pròxima al feix
d’infraestructures viàries existents i projectables, auto-
pista A-2 i variant de la carretera N-240, i en la major
part del 1r recorregut entre una i l’altra ocupant-ne la
zona de servitud i protecció.

Els estudis realitzats en relació amb la infraestructura
ferroviària de referència fan preveure la necessitat
d’adequar el planejament urbanístic dels municipis de
Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí.

L’article 40 del Decret legislatiu 1/1990 atribueix als
òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instru-
ments de planejament especial, entre d’altres, la potes-
tat d’acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació
o la reforma, la suspensió de l’atorgament de llicènci-
es de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderro-

cament en àmbits determinants pel període màxim d’un
any.

D’altra banda, l’article 8.2 del Decret de la Generalitat
de Catalunya d’11 d’octubre de 1978, determina que
correspon a les comissions provincials d’urbanisme
tramitar i aprovar inicialment i provisional els plans.

Seguint les recomanacions de l’estudi de factibilitat per
a ferrocarril d’alta velocitat amb ample de via interna-
cional al corredor Madrid - Barcelona - frontera fran-
cesa, elaborat pels Ferrocarrils de la Generalitat, s’ha
estudiat un traçat amb velocitat de projecte d’almenys
300 Km/h.

La traça reservada en la província d’Osca i en la seva
entrada des de l’Aragó a Catalunya és la que ha deter-
minat el MOPTMA. La continuació de la traça des de
Lleida cap a Tarragona i el Vendrell és la definida pel
Pla especial que es tramita.

L’espai que ens requereix reserves per a un traçat fer-
roviari en doble via és relativament reduït, especial-
ment en comparació amb els requeriments de les xar-
xes viàries del tipus autopista. El pla especial a tràmit
grafia l’eix del traçat previst amb una franja de 7,5
metres a cada banda, corresponent a la plataforma ne-
cessària per a l’establiment de les vies, de 15 metres
en terreny planer, i franges de 50 metres més, a cada
banda, corresponents al sòl de protecció no edificable
de la infraestructura.

En els termes municipals de Montblanc, l’Espluga de
Francolí i Vimbodí, la franja de protecció afecta el rè-
gim jurídic de sòl i cal entendre-la subjecta a determi-
nacions de la Llei d’ordenació dels transports terrestres
i al contingut exigit, per al tipus de sòl que travessa. En
aquest sentit, un cop aprovat el pla especial es procedirà
a tramitar les corresponents modificacions del planeja-
ment general de forma semblant al que la Generalitat
va fer per a tots els plans modificats per la traça del
tram vigent de Barcelona al límit de França.

Barcelona, 14 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres
d’adequació de la via fèrria Barcelona-
Tarragona-València, des del Garraf al
Baix Camp, per adaptar-la a l’anome-
nat «corredor del Mediterrani»
Tram. 314-00105/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

La Generalitat té coneixement d’un projecte Tarragona
- el Vendrell, sobre el que va formular uns requeriments
de millora que varen ser assumits pel Ministerio de
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Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. (Veu-
re taula annexa)

No obstant això, a través de l’Ajuntament de Torredem-
barra s’ha sabut que l’expedient expropiatori no s’ha
ajustat als termes del conveni, aspecte que no s’ha po-
gut verificar per no haver-se de trametre el projecte a la
Generalitat.

Pel que fa a la resta, solament es coneix un estudi d’al-
ternatives de traçat del tram Vandellós - Vila-seca que,
en la majoria d’alternatives proposades, no respecta el
conveni signat entre el Ministerio, aquest Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i Renfe sobre
el desplaçament de la traça en el terme de Salou.

En la mesura que es vagin coneixent els posicio-
naments del Ministerio, es vigilarà el compliment de la
normativa vigent.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ampliació
dels serveis d’orientació jurídica
Tram. 314-00111/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Els serveis d’Orientació Jurídica són fruit de convenis
de col·laboració entre el Departament de Justícia i els
col·legis d’advocats respectius, en virtut dels quals
aquests es fan càrrec de la prestació del servei i el De-
partament de Justícia ajuda al seu manteniment econò-
mic.

En l’actualitat, el servei es presta a tots els partits judi-
cials on tenen la seu els col·legis d’advocats i també a
altres municipis com Rubí, Mollet, Badalona i Manlleu.

El Departament de Justícia considera que per tal d’am-
pliar l’abast territorial del Servei i l’especialització per
matèries jurídiques i poder fer front a les necessitats
derivades de la Llei d’assistència jurídica gratuïta, és
imprescindible comptar amb la col·laboració de l’Ad-
ministració municipal i comarcal i amb d’altres institu-
cions que en virtut de les funcions que duen a terme,
donin el seu suport.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la rehabilitació
dels edificis i els equipaments judici-
als de Catalunya
Tram. 314-00112/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Durant el present exercici de 1996 es prosseguirà la
política de millores en edificis i equipaments. Les ac-
tuacions que ja s’han iniciat en aquest exercici són les
següents:

– Obra nova: primera fase de la construcció del nou
edifici judicial de Mataró.

– Obra nova: primera fase  de la construcció del nou
edifici judicial de Reus.

– Obres de remodelació integral del Palau de Justícia de
Barcelona i de construcció de les sales de vistes del
jurat a l’Audiència Provincial de Barcelona.

– Obres de remodelació de les tres audiències provin-
cials restants per tal de dotar-les de les sales de jurat.

– Obres per a la creació i posada en funcionament del
Jutjat núm. 6 de Figueres, Jutjat núm. 9 de Sabadell i
les seccions terceres de les audiències provincials de
Girona i Tarragona.

– Posada en funcionament del nou edifici de Sant Feliu
de Guíxols.

– Informatització d’edificis judicials (implantació del
programa TEMIS a diverses oficines judicials).

Pel que a les actuacions previstes a dos anys vista, ate-
nent sempre a les disponibilitats pressupostàries són:

– Construcció dels nous edificis judicials de Sabadell,
Figueres, Esplugues de Llobregat, Blanes i Manresa.

– Localització del solar per a la ubicació de tots els jut-
jats de Barcelona.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
específics de rehabilitació dels reclusos
aplicats pel Departament de Justícia
Tram. 314-00113/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Actualment, el Departament de Justícia duu a terme els
programes següents amb els objectius d’oferir eines per
a la rehabilitació dels interns dels centres penitenciaris
de Catalunya i de garantir uns nivells suficients de qua-
litat de vida:

Programes educatius: inclou programes d’ensenyament
reglat (són els ensenyaments previstos pel sistema edu-
catiu per a les persones adultes), com el programa de
formació bàsica, el programa de batxillerat, el progra-
ma de formació professional i el programa d’estudis
universitaris; programes d’ensenyament no reglat, com
el programa de normalització lingüística; programes
per al lleure i la cultura (activitats d’animació socio-
cultural i activitats fisicoesportives), i programes de
formació per al món laboral (programes de formació
ocupacional).

Programes d’assistència social penitenciària: estan ori-
entats a l’atenció individualitzada dels interns en rela-
ció amb la seva vinculació familiar i en tot allò que
afecta el seu entorn sociocultural. També hi a un pro-
grama específic per als alliberats condicionals.

Programa de competència psicosocial: té com a finalitat
augmentar els recursos que ajuden a modificar els com-
portaments prosocials dels interns, mitjançant tècniques
de desenvolupament del pensament, d’autocontrol, de
dilemes morals, de resolució de problemes interperso-
nals i d’habilitats socials.

Programes d’intervenció en drogodependències:
s’adrecen a aquells interns que presenten una addició al
consum de drogues i s’ofereixen en diferents modali-
tats segons el tipus de problemàtica toxicològica i de
les característiques de cada intern. Els programes que
configuren aquesta intervenció són el programa infor-
matiu-motivacional, programa intramodular lliure de
drogues, programa individualitzat de tractament de la
drogodependència, tractament en departaments d’aten-
ció especialitzada (DAE), tractament en comunitat te-
rapèutica extrapenitenciària, tractament ambulatori,
programes de manteniment amb metadona i programa
amb antagonistes opiacis (naltrexona).

Programes d’intervenció en departaments especials:
s’adrecen als interns amb problemes d’agressivitat o
inadaptació especial al règim ordinari. Tenen com a
objectiu modificar els comportaments antisocials dels

interns i facilitar l’aprenentatge de conductes més so-
cialitzades.

Programa de sortides programades: s’entén com un
complement dels permisos de sortida i té com a finali-
tat augmentar el conjunt de recursos, coneixements i
expectatives dels interns i potenciar l’adaptació pro-
gressiva al medi social.

Programa de medi obert: s’adreça als interns classifi-
cats en tercer grau de tractament. Ofereix suport a
l’adaptació de l’intern en àrees com el treball, la famí-
lia i la salut, mitjançant el contacte programat amb l’en-
torn social.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
específics d’intervenció en drogode-
pendències aplicats als reclusos toxi-
còmans aplicats pel Departament de
Justícia
Tram. 314-00114/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia duu a terme els següents pro-
grames específics d’intervenció en drogodependències
per als interns dels centres penitenciaris de Catalunya:

– Programa informatiu-motivacional: té com a objec-
tiu donar informació als interns sobre els efectes físics,
psicològics, laborals, penals, mèdics, etc. causats per
les substàncies psicoactives, com també sobre els dife-
rents tractaments disponibles als centres penitenciaris
i a la comunitat.

– Programa intramodular lliure de drogues: té un caràc-
ter grupal i voluntari. S’estableixen diferents actuaci-
ons: realització d’analítiques, assistència a grups de
prevenció de recaigudes, activitats esportives i escolars,
i programació de permisos de sortida amb la finalitat
d’assolir determinats objectius terapèutics.

– Programa individualitzat de tractament de la
drogodependència: és un programa en el qual s’esta-
bleix un acord individualitzat, pel que a la conducta de
l’intern, la qual cosa permet una flexibilitat i una ade-
quació a les necessitats de l’intern majors.

– Tractament en departaments d’atenció especialitzada
(DAE): són departaments que funcionen com a comu-
nitat terapèutica i, per tant, poden oferir un tractament
molt intensiu i d’exigència elevada. Actualment n’hi ha
un per a homes, al Centre Penitenciari Quatre Camins,
i un altre per a dones, al Centre Penitenciari Brians.
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– Tractament en comunitats terapèutiques extrapeni-
tenciàries: els interns classificats en tercer grau de tracta-
ment, segons estableix l’article 57.1 del Reglament peni-
tenciari, poden ser autoritzats a rebre assistència en ins-
titucions extrapenitenciàries públiques o privades, amb la
finalitat de rebre tractament per a la toxicomania.

– Tractament ambulatori: els interns classificats en ter-
cer grau de tractament poden ser derivats a qualsevol
recurs de la xarxa d’atenció en drogodependències per-
què puguin rebre tractament i fer un seguiment de la
seva toxicomania.

– Programes de manteniment amb metadona: tenen
com a objectiu garantir la continuïtat del tractament de
manteniment amb metadona de les persones que in-
gressen a la presó quan han iniciat aquest tractament
abans d’ingressar-hi.

– Programa amb antagonistes opiacis (naltrexona): ac-
tualment hi ha una única experiència de deshabituació
amb naltrexona al Departament d’Atenció Especialitza-
da del Centre Penitenciari Quatre Camins.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seguretat i
la vigilància exterior dels centres peni-
tenciaris
Tram. 314-00115/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Les res presons que ha construït la Generalitat de Ca-
talunya des que va assumir les competències en matè-
ria penitenciària disposen de sistemes de seguretat di-
nàmica, mitjançant l’aplicació de tecnologies moder-
nes, que garanteixen uns nivells adients de vigilància
exterior. Recentment, ha entrat en funcionament un nou
sistema integral de seguretat exterior al Centre Peniten-
ciari Ponent, el qual incorpora els elements electrònics
més moderns.

Pel que fa a la resta de presons, al llarg dels darrers anys
s’han dut a terme les millores necessàries per tal d’asso-
lir uns nivells de seguretat exterior correctes. Amb vista
al futur, s’analitzaran acuradament les necessitats amb la
finalitat de perfeccionar i millorar, tant com sigui possi-
ble, la seguretat exterior dels centres penitenciaris.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible
construcció d’un nou centre penitenci-
ari a les comarques de Girona
Tram. 314-00116/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia no té prevista la construc-
ció de cap nou centre penitenciari a les comarques gi-
ronines.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Fons de
Cooperació Local de Catalunya
Tram. 314-00117/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

L’article 21.5 de la Llei 12/1994, de Pressupostos de la
Generalitat per a 1995, estableix que el Govern, mitjan-
çant transferència de crèdits amb càrrec a les diferents
aplicacions pressupostàries de transferències corrents i
de capital a favor de les Corporacions Locals del Pres-
supost de 1995, havia de dotar el concepte
04.03.463.01, «Fons de Cooperació Local de Catalu-
nya, Ajuntaments», amb 4.000 milions de pessetes, i
que l’esmentada distribució per Departaments l’havia
d’establir el Govern de la Generalitat.

Aquesta distribució es va efectuar mitjançant Acord de
Govern, de data 24 de març de 1995.

En conseqüència:

a): La dotació final del concepte 04.03.463.01 «Fons de
Cooperació Local de Catalunya, Ajuntaments» ha estat
de 4.000.000.000 pessetes.

b): La distribució per Departaments de les minoracions
de partides preexistents, en compliment de l’Acord de
Govern esmentat, ha estat la següent:

– Presidència 226.715.999 PTA
– Governació 1.338.400.000 PTA
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– Ensenyament 548.685.480 PTA
– Cultura 257.409.321 PTA
– Política Territorial 950.240.200 PTA
– Agricultura 241.375.200 PTA
– Treball 10.156.080 PTA
– Justícia 4.651.560 PTA
– Indústria i Energia 118.781.680 PTA
– Comerç, Consum i Turisme 192.000.000 PTA
– Benestar Social 38.891.920 PTA
– Medi Ambient 72.692.560 PTA

Una vegada efectuada aquesta distribució, cada Depar-
tament ha aplicat aquesta minoració a les partides de
despesa del seu Pressupost, efectuant les transferènci-
es de crèdits corresponents.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la nova oficina
del Departament de Benestar Social a
Vic (Osona)
Tram. 314-00120/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 132 i 133 del Reglament del
Parlament i en nom del Consell Executiu, em plau tra-
metre resposta per escrit a la pregunta parlamentària
formulada pels il·lustres diputats d’ERC Sr. Salvador
Morera i Sr. Xavier Bosch, amb número de tramitació
314-00120/05.

L’obertura de l’oficina de Benestar Social a la ciutat de
Vic vindrà condicionada per les disponibilitats pressu-
postàries del Departament.

El personal necessari és el d’un A-3 (responsable d’ofi-
cina) i un C-1 (tècnic especialista d’oficina). No es pre-
veuen noves contractacions. Els llocs de treball seran
ocupats per personal que ja treballa al Departament.

Les funcions i serveis de l’0BS són els fixats per l’Or-
dre de 28 de desembre de 1995 (DOGC 2153).

El pressupost anual de funcionament també ve determi-
nat per les disponibilitats pressupostàries del Departa-
ment en cada exercici.

I per últim, encara no s’ha decidit l’espai definitiu
d’ubicació.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l'actuació de
l'Institut Català de Finances a la co-
marca d'Osona
Tram. 314-00122/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Macià Alavedra i Moner, conseller d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya, en relació amb
la pregunta parlamentària N.T. 314-00122/05, formu-
lada pels il·lustres diputats Sr. Salvador Morera i Tanyà
i Sr. Josep Huguet i Biosca, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, exposa:

Que a la resposta a la pregunta parlamentària relacio-
nada s’acompanya un annex explicatiu de la resposta.

Barcelona, 23 de febrer de 1996

Macià Alavedra i Moner
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R. : Els membres de la cambra poden consul-
tar la documentació esmentada a l’Arxiu del Parla-
ment.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ús de la llen-
gua catalana als jutjats
Tram. 314-00123/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Quan un jutge s’assabenta que la persona processada
vol que la vista se celebri en català, es posa en contac-
te amb el dinamitzador lingüístic corresponent i en sol·-

licita els serveis, ja que entre les funcions dels
dinamitzadors hi ha la d’exercir la traducció simultània
en cas que els professionals del Servei de Traduccions
no siguin accessibles. No tenim constància que ni el
jutge de Vic ni el jutge penal de Manresa, que es van
desplaçar a Vic per fer-hi la vista oral atès que a Vic no
hi ha jutjat penal, fessin cap petició en aquest sentit.

Pel que fa a les mesures i actuacions que el Departa-
ment de Justícia du a terme per evitar possibles retards
causats per la manca de coneixement del català en els
jutjats, cal dir que els 43 dinamitzadors lingüístics dis-
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tribuïts per tots els partits judicials de Catalunya, estan
diàriament en contacte amb els funcionaris de l’Admi-
nistració de Justícia, inclosos jutges, secretaris i fiscals,
i, per tant, en coneixen les mancances i les necessitats
lingüístiques.

Els dinamitzadors són els responsables de traduir la
documentació judicial al català per tal de possibilitar
que es respecti la voluntat de l’administrat, si aquest
inicia l’expedient en català de facilitar-los l’accés als
models de documents arxivats informàticament, d’as-
sessorar els funcionaris, si mai tenen dubtes lingüístics;
són també els encarregats de dialogar amb els funcio-
naris i potenciar una actitud positiva i oberta entorn al
plurilingüisme, els responsables d’organitzar els cursos
de català a l’Administració de justícia i d’adequar-ne el
nivell a les necessitats dels funcionaris i a la seva fun-
ció dins l’entramat judicial, i, finalment, també tenen
com a tasca, eventualment, fer interpretacions en vistes
orals quan la persona processada tria com a llengua el
català.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la instal ·lació
de nous serveis a l’Hospital General de
Vic (Osona)
Tram. 314-00124/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pel diputat I. Sr. Salvador
Morera i Tanyà, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, NT 314-00124/05, sobre la
instal·lació de nous serveis a l’Hospital General de Vic
(Osona).

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, està
previst que el Servei de Cures Intensives de l’Hospital
General de Vic es posi en funcionament a mitjan de
l’any 1997. Pel que fa al Servei de Tomografia Axial
Computeritzada (TAC) i al Servei d’Oftalmologia, es
preveu que es posin en funcionament els mesos d’oc-
tubre i juliol de 1996, respectivament.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció
de noves oficines d’atenció al públic a
la comarca d’Osona
Tram. 314-00126/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment del que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en respos-
ta a la pregunta formulada pels diputats del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, I. Sr.
Salvador Morera i Josep-Lluís Carod-Rovira, assenya-
lada amb el núm. de tramitació 314-00123 (BOPC,
núm. 7, pàg. 222, de 26 de gener de 1996), tinc l’honor
de manifestar el següent:

El desplegament de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra a la comarca d’Osona ha suposat la distri-
bució del territori en zones de patrullatge amb una co-
missaria central a Vic.

Aquest sistema permet una presència de patrulles mò-
bils permanent de 24 hores en cadascuna de les zones
(nord, centre, sud i Lluçanès), i una resposta immediata
(des de dos minuts fins a 12 minuts en aquells indrets
més distants) a qualsevol demanda o requeriment, tot
estalviant en la majoria dels casos el trasllat del ciuta-
dà de la comissaria de Vic per a efectuar la denúncia.

En conseqüència, el sistema es basa en la proximitat, la
rapidesa i l’accessibilitat, i no en la construcció de co-
missaries als centres més importants de la comarca. Tot
i amb això, no es descarta que en determinats nuclis
(com ara Manlleu), i en col·laboració amb la seva po-
licia local, puguin destinar-se espais físics com a ofici-
nes de denúncies del Cos de la Policia de la Generali-
tat-Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 15 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adjudicació
de l’explotació del servei de cuina de
la presó de Lleida
Tram. 314-00131/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:
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Les empreses que varen concórrer del contracte de ser-
vei de restauració per als interns del Centre Penitenci-
ari Ponent que formava part d’un lot juntament amb el
contracte per al Centre Penitenciari de Joves i les ofer-
tes econòmiques que varen presentar van estar les se-
güents:

Comedores de Empresas y
Colectividades, SA 406.047.720 PTA
Cuina Shers, SL 408.803.700 PTA
GR Servicios Hosteleros, SA 402.373.080 PTA
Eurest Colectividades 408.022.839 PTA

El servei esmentat es va adjudicar a l’empresa GR
Servicios Hosteleros perquè va assolir la millor puntu-
ació en base als criteris següents: millor oferta econò-
mica, nombre de persones assignades al servei, prestats
en centres penitenciaris de Catalunya i en la resta de
l’Estat, serveis prestats a l’Administració pública, in-
versions a realitzar en les instal·lacions, millora sobre
els gramatges mínims en l’elaboració dels menús i mi-
llora sobre la fórmula de revisió de preus i compromís
de preus en cas de possibles pròrrogues.

El menjar s’elabora a la cuina del mateix centre peni-
tenciari, però a càrrec d’una empresa privada. Aquest
sistema, que està molt generalitzat en els establiments
públics on els serveis de restauració constitueixen un
factor important, té com a avantatges les millores subs-
tancials tant en la qualitat com en la prestació del ser-
vei, com a conseqüència de l’especialització i la
professionalització del personal  i de les empreses que
el gestionen.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els accidents
laborals produïts a les presons de Ca-
talunya del 1993 al 1995
Tram. 314-00132/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon a l’esmentada pregunta en els termes següents:

El nombre d’accidents laborals que s’han produït als
centres penitenciaris de Catalunya durant els anys
1993, 1994 i 1995, ha estat de 17, 17 i 23, respectiva-
ment, i les seves conseqüències han estat les següents:

Any 1993

CP d’Homes de Barcelona
Ferida incisa a la mà: 4 accidents

CP Tarragona
Secció dels tous 2n i 4t dels dits de la mà dreta
Ferida incisiva amb enclavament de grapa en el dit ín-
dex
Ferida incisiva del tall del 3r dit de la mà dreta
Secció traumàtica de la falange distal del 2n dit de la
mà dreta

CP Ponent
Ferida palmar a la mà dreta
Ferida a la zona distal del 2n dit de mà dreta
Fractura amb enfonsament del peu esquerra, 1r dit
Secció de l’estensor del 2n dit de la mà esquerra amb
feriides
Contusió del 2n dit de la mà esquerra

CP Quatre Camins
Amputació distal índex esquerre
Amputació traumàtica a la mà dreta que va afectar els
dits 2n, 3r i 4t
CP Brians
Tall del dit índex a la mà dreta
Tall en la part superior de la mà dreta

Any 1994

CP Homes de Barcelona
Ferida incisa a la mà: 2 accidents
Esclafament del dit
Distensió cervical (personal CIRE)

CP Ponent
Amputació traumàtica de la falange distal del 2n dit de
la mà dreta
Ferida al 1r dit de la mà dreta
Ferida contusa al 2n dit die la mà esquerra
Aixadament del 1r dit de la mà dreta i mà esquerra
Ferida adel 2n dit de la mà dreta
Ferida contusa amb pèrdua de substància del braç es-
querre
Ferida penetrant de la mà esquerra

CP Quatre Camins
Fractura oberta de base de la 1a falange i secció del
paquet vascular cubital
Ferida incisa en cara anteromedial de la mà esquerra

CP Brians
Tall en el dit polze
Tall en el palmell de la mà

CP de Joves de Barcelona
Contusió directa en ele genoll (personal CIRE)

Any 1995
CP d’Homes de Barcelona
Ferida incisa al dit
Ferida incisa a la mà
Esclafament del dit

CP Tarragona
Contusió a la mà dreta

CP Ponent
Fractura oberta del polze de la mà esquerra
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Contusió del peu esquerra
Ferida contusa amb pèrdua de l’ungla del 1r dit de la
mà dreta
Fractura vertebral, ferida contusa de l’orella dreta i
fueteig cervical
Fractura costasl amb politraumatismes, distenció cervi-
cal
Fractures costals, diverses ferides i contusions
Traumatisme de la cama dreta i ferides vàries
Introducció de claus a l’avantbraç dret
Traumatisme a la mà dreta
Cremada de 2n grau dorsal de la mà dreta
Fisura de la 2a falange de la mà dreta
Ferida amb pèrdua de substància en el 2n, 3r i 4t dit de
la mà esquerra
Fractura de la falange proximal i dit de la mà

CP Quatre Camins
Afectació de la 3a falange de la mà esquerra
Tall en el dit petit
Periatritis escapulo-humeral dreta
Cop en el dit polze de la mà esquerra
Ferida abrasiva a la cara radial de la 3a falange del 3r
dit de la mà dreta
Ferida incisiva, amb perforació del dit polze a la mà
esquerra

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la coordinació
entre el Govern de l’Estat, el Govern de
la Generalitat i els ajuntaments en rela-
ció amb el funcionament dels jutjats
de pau
Tram. 314-00133/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

D’acord amb el Reial decret 966/1990, la Generalitat
de Catalunya assumeix des del mes de novembre de
1990 la competència de subvencionar els ajuntaments
per les despeses de funcionament del jutjat de Pau.

El Departament de Justícia ha fet un esforç important
per augmentar l’esmentada subvenció. En aquest sen-
tit, actualment la quantitat destinada per aquest concep-
te representa el doble de l’import destinat en el moment
de l’assumpció dels traspassos, és a dir, l’any 1990.

Així, a la Resolució de la consellera de Justícia de 6 de
març de 1995 (DOGC núm. 2.036), els trams de la sub-
venció eren els següents:

0-999 habitants 105.000 PTA
1.000-2.999 habitants 220.000 PTA

3.000-6.999 habitants 450.000 PTA
7.000-19.999 habitants 700.000 PTA
20.000-29.999 habitants 825.000 PTA
30.000-39.999 habitants 950.000 PTA
igual o més 40.000 habitants 1.100.000 PTA

A més, el Departament de Justícia atorga una subvenció
addicional de 500.000 PTA als dos municipis de Catalu-
nya amb jutjat de Pau amb una centre penitenciari en el
seu terme municipal, atès el volum superior de treball que
els comporta, i una altra de 350.000 PTA als municipis
que són seu d’agrupació de secretaris de jutjat de Pau,
atès que han d’atendre despeses que corresponen a tots
els municipis de l’agrupació, i que, per tant, no es consi-
dera just que vagin a càrrec de l’única subvenció que fins
ara rebia el municipi  seu de l’agrupació.

El Departament de Justícia també assumeix el pagament di-
recte d’una subscripció al BOE i al DOGC de tots els jutjats
de Pau de municipis de més de 7.000 habitants.

Els projectes del Departament de Justícia per a la millo-
ra de la justícia de pau no són només d’increment de la
subvenció que s’atorga als ajuntaments, sinó també d’una
millora qualitativa en la justícia de pau, mitjançant pro-
grames de formació, publicacions especialitzades, etc.

Barcelona, 20 de febrer de 1995

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tràfic de dro-
gues en els centres penitenciaris
Tram. 314-00135/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Als centres penitenciaris catalans, per tal de controlar
l’entrada de droga, es duen a terme escorcolls personals
dels interns, de les persones autoritzades a comunicar-
s’hi, i també de les que tinguin accés a l’interior dels es-
tabliments per fer-hi algun treball o gestió. Si escau es
duen a terme controls radiològics amb autorització judi-
cial; escorcolls de la roba i pertinences dels interns; escor-
colls dels vehicles que entren o surten dels centres peni-
tenciaris, i dels paquets de reben els interns procedents de
l’exterior, amb l’ús de gossos ensinistrats en la detecció
de drogues. Es comunica a la Fiscalia i a la Policia Auto-
nòmica de qualsevol sospita d’introducció de drogues.

Aquestes actuacions es fan amb el degut respecte a la
dignitat de les persones i d’acord amb la reiterada doc-
trina del Tribunal Constitucional en aquells supòsits en
què hi ha sospita fonamentada i segons criteris de pro-
porcionalitat i seguint el que estableix l’article 76 del
Reglament penitenciari, que preveu un conjunt d’actu-
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acions per mitjà de les quals s’han d’organitzar la vigi-
lància i la seguretat interior dels centres penitenciaris.

Barcelona, 20 de febrer de 1995

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la remodelació
del Palau de Justícia
Tram. 314-00136/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia en el marc del programa de
millora d’equipaments judicials i com a continuació de
les obres que ja s’han dut a terme en els darrers anys en
el Palau de Justícia de Barcelona, té previst la remode-
lació de les instal·lacions que actualment ocupen el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, amb les sales
del civil i penal, del contenciós administratiu, i social
i l’Audiència Provincial de Barcelona amb les seves
seccions civils i penals.

En aquest programa s’hi incorporen la reposició del
mobiliari i les instal·lacions necessàries com a conse-
qüència de la implantació de la Llei del Tribunal del
Jurat.

Els aspectes més importants del projecte d’obres són
els següents:

– Instal·lació de les Sales del Jurat núms. 1 i 2 i locals
annexos a la primera planta.
– Instal·lació definitiva de les Seccions núms. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 i 15 de l’Audiència Provincial a la planta bai-
xa.
– Cobriment de la terrassa de pati a la planta segona cos
sud i ampliació de les instal·lacions de les Sales Social,
Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya.
– Instal·lació de la Sala núm. 5 del Contenciós Adminis-
tratiu a la segona planta.
– Instal·lació de dos nous elevadors per al cos nord de
l’edifici.
– Formació de nova sortida d’emergència de la planta
baixa al carrer Bonaventura Muñoz.
– Instal·lació de noves saldes de calderes i grups de ma-
quinària general d’aire condicionat en cobertes superi-
ors.
– Instal·lació de les Seccions núm.s 1 i 4 de l’Audièn-
cia Provincial a la primera planta del cos nord.
– Instal·lació de les Sales núms. 3 i 4 del Contenciós
Administratiu a la segona planta del cos nord.
– Instal·lació de dos nous elevadors per al cos sud de
l’edifici.

– Instal·lacions generals de seguretat i contra incendis.
– Instal·lació de la Sala del Jurat núm. 3 i locals anne-
xos a la segona planta del cos sud.
– Instal·lació d’una Sala de Vistes polivalent i de locals
annexos a la planta baixa.
– Instal·lació de les Seccions núms. 12 i 16 de l’Audi-
ència Provincial a la primera planta del cos nord.
– Instal·lació de les Sales núms. 1 i 2 del Contenciós
Administratiu a la segona planta.
Pel que fa a l’execució de les obres, es preveu que fi-
nalitzin el mes de juny de l’any 1997.

Barcelona, 20 de febrer de 1995

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació de
nous jutjats els propers quatre anys
Tram. 314-00137/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Tal i com determina l’article 29 de la Llei orgànica 6/
1985, d’1 de juliol, del poder judicial, la planta judicial
s’estableix per una llei de l’Estat, que ha de ser revisa-
da, com a mínim, cada cinc anys. La Llei 38/1988, de
28 de desembre, de demarcació i de planta judicial,
autoritza el Govern de l’Estat a modificar la planta ju-
dicial, prèvia consulta amb el Consell General del Po-
der Judicial i la comunitat autònoma afectada, i també
preveu que el Ministeri de Justícia, prèvia consulta
amb el Consell General del Poder Judicial, fixarà la
data d’entrada en funcionament i d’inici d’activitats de
les seccions i jutjats (article 20).

En conseqüència, la Generalitat exerceix funcions de
proposta i informe en la matèria de creació d’òrgans
judicials, restant en mans del Govern de l’Estat la de-
cisió sobre els jutjats que han d’entrar en funcionament.
En aquest sentit, recentment s’han creat i posat en fun-
cionament a Catalunya el Jutjat núm. 6 de Figueres, el
Jutjat núm. 9 de Sabadell, la Secció Tercera de l’Audi-
ència Provincial de Girona i la Secció Tercera de l’Au-
diència Provincial de Tarragona, prèvia consulta i con-
formitat per part del Govern.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre possibles mal-
tractaments físics o psíquics produïts
en els centres penitenciaris de Catalu-
nya
Tram. 314-00138/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Els professionals que treballen en l’Administració pe-
nitenciària catalana exerceixen la seva activitat respec-
tant la personalitat humana dels reclusos i els seus drets
i interessos jurídics, per la qual cosa els maltractaments
de paraula o d’obra estan erradicats. Amb tot, si es de-
tecta algun indici d’un presumpte maltractament es
duen a terme diligències informatives o informacions
reservades per aclarir els fets i, si escau, s’instrueix el
corresponent expedient disciplinari o, si és el cas, es
posa en coneixement de l’autoritat judicial.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adequació de
les instal ·lacions judicials a les neces-
sitats plantejades per la Llei del jurat
Tram. 314-00139/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia ha elaborat un Pla d’ade-
quació de les instal·lacions judicials per a les quatre
audiències de Catalunya, per tal d’adaptar-les a les
noves necessitats derivades de la implantació de la Llei
del tribunal del jurat.

Els aspectes essencials de l’esmentat Pla són, per una
part, l’adequació de les sales de vistes a la nova distri-
bució del tribunal (president del tribunal al front, acom-
panyat del secretari del tribunal en situació propera al
jurat; els nou membres del jurat i els dos suplents a una
banda; els fiscals, l’acusació particular i els advocats
defensors a la banda contrària.)

Per una altra part, s’adeqüen les dependències de treball
del tribunal del jurat, que es componen d’una sala de
deliberacions, una sala de descans, una àrea de menja-
dor, una cuina i office i serveis sanitaris propis.

Les obres d’adaptació de les audiències de Tarragona,
Lleida i Girona, està previst que acabin el dia 1 de març
d’enguany mentre que les de Barcelona finalitzaran el
dia 15 del mateix mes.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació la-
boral del personal dependent del De-
partament de Justícia
Tram. 314-00140/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

1. Les places vacants a Catalunya que resulten dels
concursos de trasllats de magistrats, jutges, fiscals i
secretaris judicials es detallen en l’annex adjunt.

2. La transferència de funcions en matèria de mitjans
personals al servei de l’Administració de Justícia, en-
cara no s’ha produït i, en conseqüència, la integració no
s’ha dut a terme perquè no han estat aprovats ni el Re-
ial Decret sobre traspassos a la Generalitat del personal
al servei de l’Administració de justícia, ni els Reials
decrets derivats de la naturalesa, la finalitat i el contin-
gut dels acords de traspassos i que són necessaris per
fer-los operatius (Reial decret aprovatori del nou regla-
ment orgànic dels cossos d’oficials, auxiliars i agents;
Reial decret aprovatori del nou Reglament orgànic del
cos de metges forenses; i  Reial decret modificador del
Reglament orgànic del cos de secretaris judicials).

3. Els cursos de formació permanent pels operadors
jurídics organitzats pel Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada durant 1995, els col·lectius, el
nombre d’assistents i d’hores lectives es detallen en
l’annex adjunt.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació
dels ens locals en el compliment de
penes mitjançant treballs en benefici
de la comunitat
Tram. 314-00141/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon conjuntament les esmentades preguntes en els
termes següents:

L’article 49 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de no-
vembre del Codi penal, regula la pena del treball en
benefici de la comunitat, però remet les circumstànci-
es de l’execució al que s’estableixi reglamentàriament.
Doncs bé, d’acord amb el que disposa l’article 149.1.6
de la Constitució, correspon a l’Administració de l’Es-
tat el desenvolupament reglamentari de l’execució
d’aquesta pena.

No obstant això, el Departament de Justícia ja està tre-
ballant per tal d’organitzar una xarxa de professionals,
que de fet ja funciona en l’àmbit dels menors infractors.
Així, es reciclarà una part d’aquest personal i també es
destinarà a aquestes tasques a professionals que actual-
ment estan integrats en el Servei d’Assistència i Orien-
tació Social i que duen a terme programes no obligato-
ris.

També és imprescindible la recerca de la col·laboració
institucional. En aquest sentit, caldrà decidir de quina
manera es podrà anar aplicant i determinar els col·-

lectius, les entitats públiques i privades amb les quals
caldrà signar convenis de cooperació, perquè es pugui
aplicar el treball en benefici de la comunitat, iniciant-
se aquests contactes amb aquells amb qui ja treballem
en temes comuns.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació
dels treballs en benefici de la comuni-
tat com a penes a complir per determi-
nats delictes establerts en el nou Codi
Penal
Tram. 314-00142/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00141/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
de reinserció social del Govern de la
Generalitat per als presos excarcerats
Tram. 314-00143/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Les comissions territorials d’assistència social penitenciària
de les diferents comarques tenen encomanada la tutela i el
seguiment dels alliberats condicionals i de la resta d’interns
excarcerats, mitjançant l’execució de diferents programes
d’intervenció. En concepte d’ajuts puntuals i periòdics con-
cedits als interns excarcerats, l’any 1995 es van destinar
5.171.950 pessetes. Pel que fa al programa d’ajuts i beques
escolars per als fills dels interns excarcerats, l’any passat s’hi
van esmerçar 1.326.416 pessetes.

D’altra banda, en el marc del programa d’inserció
sociolaboral, l’any 1995 es van atendre 189 interns excarce-
rats, dels quals 72 han trobat feina i 32 han iniciat cursos de
formació ocupacional. Així mateix, per tal de promoure la
reinserció social dels interns estrangers, facilitar l’acolliment
en centres educatius d’interns excarcerats i oferir suport a la
resta d’interns excarcerats, la Direcció General de Serveis
Penitenciaris i de Rehabilitació ha subscrit sengles convenis
i acords de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre. Al
llarg de l’any passat, es van destinar un total de 22.296.559
pessetes a aquesta finalitat.

Finalment, cal esmentar que els alliberats que no tenen
dret a la prestació per atur reben el subsidi d’excarce-
ració, tramitat per l’INEM, sempre que la privació de
llibertat hagi estat superior als sis mesos.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els salaris dels
interns que treballen a les presons de
Catalunya
Tram. 314-00144/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El percentatge d’interns dels centres penitenciaris de
Catalunya que durant l’any 1995 han estat ocupats en
treballs productius va ser el 20,9%.

Les activitats laborals desenvolupades són: arts gràfi-
ques, muntatge d’aparells elèctrics, fusteria, confecció,
serralleria, fleca, altres manipulats, lots higiènics i
cartronatge.

Les quantitats que reben pel seu treball varia en funció
de la productivitat. El càlcul es fa mitjançant escandall,
i es pren com a base el Salari Mínim Interprofessional.
La retribució final que perceben depèn, del seu interès
per la feina, de la laboriositat i de la duració de la jor-
nada de treball.

La mitjana de la nòmina per jornada treballada durant
l’any 1995 ha estat de 23.854 pessetes.

Pel que fa a la jornada de treball, la mitjana és de 6
hores al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona i de
4,30 hores a la resta de tallers dels centres penitencia-
ris; però cal tenir en compte que sovint aquestes jorna-
des es veuen afectades per circumstàncies pròpies del
règim interior dels establiments penitenciaris.

Quant a l’afiliació a la Seguretat Social, d’acord amb el
que estableix l’article 4, apartat segon, del Reial decret
573/1967, de 16 de març, del Ministeri de Treball, tots
els interns ocupats en treballs productius

cotitzen per les contingències d’accident de treball i de
malaltia professional.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les malalties
cròniques que afectaren la població
reclusa el 1995
Tram. 314-00145/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

No es disposa de registres sobre les malalties cròniques
que afecten els interns dels centres penitenciaris de
Catalunya com tampoc n’hi ha per a la població gene-
ral. L’Organització Mundial de la Salut recomana infor-
mar sobre les malalties transmissibles però no obliga,
com tampoc ho fa la Llei general de sanitat, a portar un
registre de les malalties cròniques, és a dir, d’aquelles
que es caracteritzen perquè  tenen un curs evolutiu llarg
i lent.

De la resta de processos crònics es fan estimacions i no
hi ha motius per pensar que hi hagi diferències entre la
població reclusa i la població general, malgrat que en
l’àmbit penitenciari destaquen les malalties vinculades
a les politoxicomanies, de les quals la síndrome
d’immunodeficiència adquirida (sida) és la malaltia
infecciosa crònica que més preval, juntament amb la
tuberculosi.

Durant l’any 1995 s’han declarat 208 nous casos de
sida, que han estat confirmats pel Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social, i 222 de tuberculosi la distribu-
ció percentual dels quals ha estat, per centres, la se-
güent:

Centre Penitenciari Sida Tuberculosi

d’Homes 33,65% 36,16%
de Dones 5,77% 4,01%
de Joves 0,96% 0,89%
Quatre Camins 24,4% 29,01%
Brians 18,27% 14,28%
de Figueres 0,48% 1,78%
de Girona 0,96% 0,44%
Ponent 14,43% 9,82%
de Tarragona 1,44% 2,67%

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el reconeixe-
ment de l’especialitat mèdica d’urgèn-
cies
Tram. 314-00152/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pel diputat I. Sr. Isidre Bonet
i Palau, del Grup Parlamentari Popular NT 314-00152/
05 sobre el reconeixement de l’especialitat mèdica
d’urgències.

Tot i que la creació o el reconeixement oficial d’espe-
cialitats mèdiques és una competència de l’Administra-
ció central, el Govern de la Generalitat de Catalunya,
per mitjà del Departament de Sanitat i Seguretat Social,
incideix en l’ordenació de les professions sanitàries en
allò que convé per a la seva millor idoneïtat a les neces-
sitats de l’atenció de salut a la nostra població, en el
marc del sistema sanitari de Catalunya.

Barcelona, 15 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proposta
que els departaments de Justícia de
les comunitats autònomes designin
tribunals avaluadors de l’aptitud dels
aspirants a advocat o a procurador
Tram. 314-00164/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon conjuntament les esmentades preguntes en els
termes següents:

El Departament de Justícia considera que les funcions
que tenen encomanades els advocats i els procuradors
i les exigències de la normativa comunitària fan im-
prescindible que els coneixements jurídics impartits per
les Universitats als llicenciats en dret es completin amb
coneixements pràctics i deontològics, per tal de dotar-
los d’una capacitació inicial per a l’exercici de la pro-
fessió.

En aquest sentit, el Departament de Justícia col·laborarà
amb els col·legis professionals i les universitats corres-
ponents i impulsarà les iniciatives normatives adients
per tal que es regulin les condicions i criteris d’accés a
la professió i es garanteixi la qualificació i aptitud dels
advocats i procuradors en l’exercici de les seves respec-
tives funcions.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació de
l’accés a la professió d’advocat i pro-
curador
Tram. 314-00165/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00164/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació
del Departament de Justícia en les re-
unions del Consell de Col ·legis d’Ad-
vocats de Catalunya amb represen-
tants de les facultats de dret catalanes
Tram. 314-00166/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia ha seguit de prop les reuni-
ons a què fa referència la pregunta, i ha expressat la
seva voluntat de col·laborar o de mediar en la recerca
d’una sortida.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la investigació
interna per aclarir la denúncia presen-
tada per funcionaris de presons al di-
rector general de Serveis Penitenciaris
Tram. 314-00167/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Amb data 27 de novembre de 1995, la Direcció Gene-
ral de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació va inici-
ar una diligència informativa en relació amb les mani-
festacions que havia fet un intern del Centre Penitenci-
ari Brians. Del resultat d’aquestes diligències es des-
prèn que no hi havia hagut cap intent per part de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabi-
litació d’utilitzar interns per obtenir informació relati-
va al funcionament dels serveis penitenciaris i, conse-
güentment, en data 21 de desembre de 1995 la Inspec-
ció Penitenciària va arxivar les diligències.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’increment de
les mesures de protecció física i jurídi-
ca dels funcionaris de les presons ca-
talanes
Tram. 314-00168/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

D’acord amb el que estableix la Llei de la funció públi-
ca de la Generalitat de Catalunya, els funcionaris reben
l’assistència jurídica necessària en l’exercici legal de
les seves funcions. Així mateix, en la Llei orgànica
general penitenciària i en el Reglament penitenciari, es
preveuen els mitjans suficients i necessaris per garan-
tir i preservar la integritat física dels funcionaris ads-
crits als serveis penitenciaris i dels interns, i l’ordena-
da i pacífica convivència a l’interior dels centres peni-
tenciaris. Totes aquestes mesures es duen a terme en els
centres penitenciaris catalans.

Aquestes mesures, a més, s’han incrementat darrera-
ment a causa de les amenaces de l’organització terro-
rista ETA al col·lectiu dels funcionaris de serveis peni-
tenciaris, i en especial del segrest d’un funcionari del
Centre Penitenciari de Logroño.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les plantilles
laborals dels centres penitenciaris ca-
talans
Tram. 314-00169/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El  Departament de Justícia considera que les plantilles
dels centres penitenciaris catalans són suficients. En
aquests moments, la ratio intern/funcionari és de 2.34,
molt superior a la que hi havia l’any 1984 (3.84) i l’any
1990 (2.75).

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els índexs de
conflictivitat dels centres penitenciaris
catalans
Tram. 314-00170/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Els principals indicadors de la conflictivitat als centres
penitenciaris són les morts d’interns per violència, les
agressions greus a funcionaris, les agressions greus
entre interns, els amotinaments i els segrestos.

Tot seguit, es relacionen les dades corresponents al
període 1990-1995.
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Indicadors/anys 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Mort interns per
violència 1 0 0 1 0 0
Agressions a funcionaris 3 18 35 5 6 9
Agressions a interns 39 63 38 29 30 28
Amotinaments 1 0 1 0 1* 1
Segrestos 0 0 2 0 0 0

*Amotinaments amb segrest

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
de seguretat dels funcionaris de la pre-
só de Can Brians (Baix Llobregat)
Tram. 314-00171/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

L’exercici de la funció pública a l’interior dels establi-
ments penitenciaris comporta, òbviament, un cert risc.
Tanmateix, la normalitzada convivència als centres
penitenciaris, gràcies a la professionalitat, a l’actuació
i al coneixement que tenen dels interns els funcionaris
del grup de serveis penitenciaris, és un fet a les presons
catalanes.

Amb relació a l’agressió protagonitzada per un intern
del Centre Penitenciari Brians, s’ha iniciat un procés
penal, en el qual l’Administració de la Generalitat s’ha
personat com a acusació particular. Així mateix, els
funcionaris agredits han rebut el suport i l’assistència
personal i jurídica de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris i de Rehabilitació.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els compromi-
sos entre el Govern de la Generalitat i
el Govern de l’Estat per a crear l’Esco-
la d’Estudis Judicials a Barcelona
Tram. 314-00172/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Els compromisos assumits per la Generalitat en relació
amb la creació de l’Escola d’estudis judicials, es con-
creten en els següents aspectes:

1. El Govern de la Generalitat, d’acord amb el que pre-
veu la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
es compromet a autoritzar la cessió d’ús a l’Estat, per
a la seva utilització com a Escola Judicial dependent del
Consell General del Poder Judicial, de la finca «l’Espe-
rança» i de totes les seves instal·lacions i equipaments,
reformats i adequats a la seva futura finalitat d’Escola
Judicial.

2. El Govern de la Generalitat, per mitjà del Departa-
ment de Justícia, es farà càrrec de la contractació del
projecte, de la direcció facultativa, de la remodelació i
adequació del centre educatiu que hi ha actualment a la
finca per transformar-lo en Escola Judicial.

3. El Govern de la Generalitat, per mitjà del Departa-
ment de Justícia, es compromet a posar les instal·-

lacions de l’Escola Judicial a disposició del Consell
General del Poder Judicial en condicions adequades de
funcionament, abans del dia 4 de novembre de 1996.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la normalitza-
ció lingüística en les publicacions del
Departament de Justícia adreçades als
professionals del dret
Tram. 314-00173/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia té molt present la necessitat
que ha de ser un dels agents que potenciïn la normalitza-
ció lingüística dins l’àmbit de la Justícia i d’impulsar-la
amb actuacions molt diverses que passen per la publica-
ció i l’edició de materials però que no s’exhaureixen aquí,
i que tracten d’esperonar els professionals perquè siguin
ells mateixos qui en vegin la conveniència.

Pel que fa a la publicació i l’edició de materials, el
Departament de Justícia n’ha elaborat diversos i alho-
ra hi ha col·laborat en la publicació amb altres institu-
cions.

Cal recordar, tanmateix, que amb la posada en funcio-
nament del Programa de normalització lingüística de
l’àmbit jurídic i judicial (PNL), el Departament de Jus-
tícia ha centrat els seus esforços en l’àmbit judicial. Per
tant, la tasca més important ha estat l’elaboració de les
versions catalanes de tots els documents judicials, i de
dossiers de material didàctic per als funcionaris. El
Departament de Cultura i el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística s’ocupen de l’àmbit jurídic (advo-
cats, procuradors, notaris...), amb col·laboració del
Departament de Justícia.

Tot seguit relacionem les publicacions promogudes pel
Departament de Justícia:

– Sil·labus processal civil i formularis – 1984
– Formulari ade dret matrimonial – 1991
– Jutjats de Pau 2: procediments civils – 1988
– Jutjats de Pau 3: procediments penals – 1988
– Jutjats de Pau 4: registre civil – 1988
– Jutjats de Pau: quadern de formularis – 1988
– Jutjats de Pau: manual pràctic – 1993
– Formulari per als jutjats de pau – 1995
– Jutjats de Pau de Catalunya. Document de Treball –
1995
– Introducció al llenguatge jurídic (edicions de 1986,
1988 i 1990)
– Apunts de llenguatge jurídic – 1990
– Vocabulari bàsic per als jutjats – 1991
– El català a l’Administració de justícia (llibret) – 1990
– Fem servir el català, fullets – 1990-1991
– Àmbit jurídic i normalització lingüística (ponències
de les jornades del mateix nom)–1992.
– Catalunya i el seu dret (edició en diverses llengües)

– 1989
– Mil anys de dret a Catalunya – 1989
– El dret civil dels catalans – 1990

El Departament de Justícia també ha col·laborat en
l’edició de les publicacions següents:

– Formularis del procés penal. Fundació Jaume Callís,
Barcelona, 1992.
– Formularis del procés laboral. Fundació Jaume Ca-
llís, Barcelona, 1992.
– Formulari jurídic 1995. Consell dels Il·lusstres Col·-

legis d’Advocats de Catalunya, Departament de Cultu-
ra i Consorci i per a la Normalització lingüística.
– Dret mercantil. Rodrigo Uria, Marcial Pons Ediciones
Jurídicas, SA. 1995
– Dret privat romà. Joan Miquel, Marcial Pons i
Ediciones Jurídicas, SA. 1995.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el dèficit acu-
mulat de la Generalitat de Catalunya el
1995
Tram. 314-00175/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Macià Alavedra i Moner, conseller d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que disposen els articles 132 i 133 del Text Refós del
Reglament del Parlament, dóna la seva resposta a la
pregunta parlamentària NT 314-00175/05, formulada
per l’il ·lustre diputat Sr. Aleix Vidal-Quadras i Roca,
del Grup Parlamentari Popular.

En primer lloc, cal tenir present que la informació tri-
mestral sobre l’evolució del dèficit, en compliment de
la disposició addicional dinovena de la Llei 12/94, fa
referència al dèficit no financer, també anomenat ne-
cessitat de finançament, no al dèficit acumulat.

Per tant, la xifra de 52.988 MPTA, a 30 de juny, és la
necessitat de finançament del primer semestre de
l’exercici, no el dèficit acumulat. Així consta explícita-
ment en l’informe de l’interventor general.

Per altra banda, amb posterioritat a l’informe sobre el
segon trimestre, es va trametre la informació sobre el
tercer trimestre en la qual es deia que la necessitat de
finançament a 30 de setembre era de 54.422 MPTA. Tal
com s’indicava en els informes de l’interventor gene-
ral molts ingressos es produeixen en el segon semestre
i, per tant, l’evolució de la necessitat de finançament no
és uniforme durant els quatre trimestres.

Respecte a les xifres a 31 de desembre de 1995, la li-
quidació no és encara ultimada, ja que aquesta consta
en el Compte General, que es tramet a la Sindicatura de
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Comptes, i segons l’article 9 de la Llei 6/84, de 5 de
març de la Sindicatura de Comptes, el termini per pre-
sentar el Compte General finalitza el 31 de juliol.

Per altra banda, d’acord amb la disposició addicional
dinovena de la Llei de pressupostos de 1995, prorroga-
da per a 1996, la informació sobre el quart trimestre cal
trametre-la abans de 31 de març.

Les dades trimestrals demanades pel Sr. diputat cons-
ten en els estats d’execució i informes d’evolució del
dèficit que s’han tramès trimestralment al Parlament, en
compliment de l’article 79 del Decret Legislatiu 9/94,
de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.

Respecte a les mesures per reduir el dèficit, l’ordre de
4 de gener de 1996, DOGC de 5 de gener de 1996, con-
té la determinació dels límits quantitatius a les autorit-
zacions dels crèdits. Aquestes limitacions comporten
una important reducció de la despesa pública durant
1996 a fi de complir amb la reducció de la necessitat de
finançament acordada per l’exercici de 1996 en el si del
Consejo de Política Fiscal i Financera.

Finalment, en relació a l’endeutament de la Generali-
tat comparat amb altres comunitats autònomes, de les
set comunitats de l’article 151 i forals, tres tenen un
percentatge superior a Catalunya, malgrat que Catalu-
nya és la comunitat amb més competències transferi-
des, segons l’endeutament acumulat a 30 de setembre
de 1995 sobre el seu PIB nominal.

Barcelona, 23 de febrer de 1996

Macià Alavedra i Moner
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els crèdits i els
avals concedits per l’Institut Català de
Finances al grup Manufacturas e
Industrias Textiles Agrupadas (MITASA)
Tram. 314-00176/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Macià Alavedra i Moner, conseller d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya, en relació amb
la pregunta parlamentària N.T. 314-00176/05, formu-
lada per l’il·lustre diputat Sr. Josep Curto i Casadó, del
Grup Parlamentari Popular, exposa:

Que a la resposta a la pregunta parlamentària relacio-
nada s’acompanya un annex explicatiu de la resposta.

Barcelona, 23 de febrer de 1996

Macià Alavedra i Moner
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a  l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el temps d’es-
pera dels usuaris de l’Hospital Arnau
de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-00178/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. Josep Maria
Fabregat, del Grup Parlamentari Popular, NT 314-
00178/05 sobre el temps d’espera dels usuaris de
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida.

La mitjana del temps d’espera de l’any 1995 per a la
realització dels diferents tipus de proves a l’Hospital
Arnau de Vilanova, de Lleida es detalla en el quadre
annex.

Les mesures preses per tal de disminuir les demores
que es produeixen principalment als serveis de radio-
logia i de neurofisiologia, han estat la prolongació de
l’horari de tarda, mitjançant mòduls d’atenció continu-
ada de facultatiu i d’infermer, en el cas de les proves de
radiologia, i únicament d’infermer, pel que fa a la neu-
rofisiologia.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’augment dels
accidents mortals a les carreteres de
Catalunya l’any 1995
Tram. 314-00180/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment del que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya i en resposta
a la pregunta formulada per la diputada del Grup Par-
lamentari Popular, I. Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, assenyalada amb el núm. de tramitació 314-
00180/05, (BOPC, núm. 7, pàg. 238, de 26 de gener de
1996), tinc l’honor de manifestar el següent:



6 de març de 1996 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 23

1918

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

El nombre d’accidents mortals durant l’any 1995, així
com les xifres de mortalitat per accidents de transit dels
darrers cinc anys figuren en el quadre següent:

Evolució de la mortalitat segons dades de la DGT

Morts totals Trànsit

Any Dades reals Estimació ∆% Veh./km x Augment Taxes ∆%

1988 1.255* – – 28.663 7.0 4.4 +22.0
1989 1.295* – +3.2 30.681 7.0 4.2 -6.3
1990 1.251* – -3.4 33.091 7.9 3.8 -10.4
1991 1.227* – -1.9 34.501 4.3 3.6 -5.9
1992 1.076* – -12.3 33.356 -3.3 3.2 -9.3
1993 969** – -10.0 35.544 6.6 2.7 -15.5
1994 819** – -15.5 37.677 6.0 2.2 -20.2

1995 – 942 +15.0 40.314 7.0 2.3 +7.5

* Dades de morts a 30 dies segons estimació de l’Ins-
titut Català de Seguretat Viària sobre xifres a 24 hores
de la DGT (x 1,202).

** Dades de morts a 30 dies segons la DGT (noves
estimacions segons estudis de seguiment hospitalari).

. Estimacions de l’Institut Català de Seguretat Viària.

De les xifres anteriors, es desprenen que la referència
de l’any 1988, amb un creixement en mortalitat de tràn-
sit d’un 22% en relació amb 1987 i la lleugera pujada
posterior de 1989, van ésser el pròleg d’un punt d’in-
flexió de 1990 en el qual va començar la davallada fins
al 1994.

En cinc anys, el descens fou de l’ordre d’un 40%, es-
sent el 1994 l’any del màxim descens amb un 15,5%,
percentatges sempre referits a xifres absolutes de morts
sense cap ponderació. Per això és convenient refelctir
les xifres relatives del número de morts segons recor-
reguts, referenciant-los a la xifra de mortalitat per cent
milions de quilòmetres 8IF-3). Aquesta valoració mos-
tra un descens de mortalitat encara més elevat que pot
avaluar-se en un 50% (descens de l’IF-3 des de 4,2 a
2,2), atès l’increment de mobilitat registrat des del 1989
al 1994 (estimat en total en un 22,8%).

Les xifres provisionals de l’any 1995 presenten una
pujada de l’ordre del 15% en xifres absolutes o un 7,5%
en xifres relatives. La valroació que fan els experts és
que, malgrat la preocupació per la possibilitat que es
tractti d’un canvi de tendència sòlid, és molt probable
i també lògi que existeix aquest repunt esporàdic (ben
entès que la xifra provisional d’accidentalitat no esta-
rà per sobre del +3%). Podria considerar-se que és nor-
mal que després d’un descns continuat de les xifres de
morts durant sis anys es produeixi un aïllat «dent de
serra.»Els rigorosos estudis estadístics sobre les tendèn-
cies de mortalitat en accidents de trànsit publicades pel
Departament de Sanitat i Seguerat Social de la Genera-
litat de Catalunya en el llibre Salut en xifres 3 apunta
una immediata consolidació de l’evolució descendent.
Aquest serà un important objectiu a assolir.

Pel que fa a la distrubució per edats de les xifres de
mortalitat en accidents de trànsit que sol·licita la Il·lustre
senyora diputada, no serà fins al mes de maig d’en-
guany, quan la Direcció General de Tràsnit hagi meca-
nitzat tota la informació policial, que es podrà disposar

de dades oficials. Ara bé, sembla que, d’acord amb in-
formacions parcials de què ja es disposa, les estimaci-
ons apunten a una aturada de l’accidentalitat greu juve-
nil i un increment palès en els adults, sobretot els d’edat
més avançada.

Pel que fa a l’evolució de l’accidentalitat amb víctimes
sense resultat de mort ha presentat els darrers anys una
tendència molt positiva a la baixa que, a la carretera (en
6 anys) ha baixat un 70%, tornant a 1994 a xifres d’ac-
cidents del nivell de les produïdes el 1984. El 1995 i en
xifres absolutes, s’ha detectat també una aturada, tot i
que molt inferior a la mortalitat.

L’evolució de l’accidentalitat detectada aquest any, en
xifres encara no provisionals ens permet preveu per a
l’any 1995 un increment global d’accidentalitat del
3,3% que es reparteix en un 8% a la caarretera i un 2%
en zona urbana. Malgrat to, en contemplar les xifres
relatives en funció dels quilòmetres recorreguts (IF-1),
es comprova que la tendència a la baixa no s’ha aturat
i que la previsió és d’un descens d’un 7,8% (de 51 a
47). En conseqüència, es presenta en 1995 un previsi-
ble augment de la mortalitat (de l’ordre d’un 15%), per
un augment de l’accidentalitat (al voltant del 3,3%) que
configuren una situació de major gravetat dels acci-
dents produïts.

Accidents de trànsit amb víctimes

Carretera Zona urbana Total Mobilitat

AnyDades reals ∆% Nombre ∆% Dades reals ∆% Veh/kmx106 IF-1

1987 8.437 – 18.869 – 27.216 – – –
1988 9.477 13.5 21.362 13.2 30.839 13.3 28.663 108
1989 8.657 -8.7 23.305 9.1 31.962 3.6 30.681 104
1990 8.657 -8.7 20.523 -11.9 27.789 -13.1 33.091 84
1991 6.195 -14.6 19.946 -2.8 26.141 -5.9 34.501 76
1992 5.218 -15.8 18.358 -8.0 23.576 -9.8 33.356 71
1993 4.443 -14.9 15.476 -15.7 19.919 -15.5 35.544 56
1994 4.172 -6.1 15.081 -2.6 19.253 -3.3* 37.677* 51

1995 4.506* +5.0 15.383* +2.0 19.889* +3.3 40.314* 47

IF-1 = Nombre d’accidents amb víctimes per cada 108

km recorreguts. Taxa de perillositat o d’accidentalitat.

A l’igual que les referències fetes a la mortalitat, l’any
1995 pot interpretar-se com un de«t de serra»que podia
arribar en el si d’una davallada tan espectacular com la
que es va produir des de 1989 a 1994.

Pel que fa a la tercera qüestió plantejada, relativa al s
«punts negres», concepte general que ha etat concretat
per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat
com a Trams de concentració d’accidents (TCA), em
plau informar-vos que la mateixa Direcció General de
Carreteres del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha ela-
borat una relació provisional d’aquests TCA, que seran
objecte d’estudi exhaustiu per tal de determinar-ne la
perillositat real i prendre les mesures correctores més
escaients.

La relació de carreteres que contenen un TCA i, per
tant, seran objecte d’estudi, són les següents: A-18; A-
18; B-17; N-2; N-141c; N-141g; N-150; N-152; C-150;
C-152; CT-233; CT-240; C-242; C-245; C-246; CT-
246; C-250; C-0251; C-252; C-255; C-260; C-1313; C-
1410; C-1411; C-1413A; C-1415C; B-120; B-122; B-

1.25.15
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124; B-140; B-141; B-142; B-143; B-200; B-201; B-
204; B-213; ;B-224; B-240; B-500; B-511; GI-623; GI-
650; GI-662; GI-680; GI-682; L-310; T-200; T-340; T-
342; T-724.

Barcelona, 15 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les  hores ex-
traordinàries fetes pel personal docent
del Departament d’Ensenyament l’any
1995
Tram. 314-00183/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00183/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha realitzat el personal docent, dependent del
Departament d’Ensenyament durant l’any 1995.

El personal docent dependent del Departament d’Ense-
nyament no ha realitzat hores extraordinàries  durant
l’any 1995.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores ex-
traordinàries fetes pel personal
assistencial de l’Institut Català de la
Salut l’any 1995
Tram. 314-00184/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00184/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-

es que ha realitzat el personal assistencial, dependent de
l’Institut Català de la Salut durant l’any 1995.

El personal assistencial dependent de l’Institut Català
de la Salut ha realitzat un total de 1.188.452 hores ex-
traordinàries durant l’any 1995.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores ex-
traordinàries fetes pel conjunt d’em-
preses, departaments i entitats depen-
dents de la Generalitat de Catalunya
l’any 1995
Tram. 314-00185/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00185/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que s’han realitzat en el conjunt de la Generalitat
durant l’any 1995.

El nombre total d’hores extraordinàries que s’han rea-
litzat en el conjunt de la Generalitat, incloent les enti-
tats autònomes, el Servei Català de la Salut, les
Esntitats Gestores de la Seguretat Social, les Empreses
Públiques i la Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió durant l’any 1995 és de 2.236.987,3

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència
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Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre l’import de les hores ex-
traordinàries fetes en el conjunt d’empre-
ses, departaments i entitats dependents
de la Generalitat l’any 1995
Tram. 314-00186/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell
Executiu, us trameto la resposta per escrit a la pregunta for-
mulada pels diputats I. Srs. Jordi Guillot i Miravet i Roc
Fuentes i Navarro, del Grup Parlamentari d’Inicaitiva per
Catalunya-Els Verds, núm. 314-00186/05 sobre l’import eco-
nòmic en concepte d’hores extraordinàries que s’han realit-
zat en el conjunt de la Generalitat durant l’any 1995.

L’import econòmic en concepte d’hores extraordinàries
en el conjunt de la Generalitat, incloent les entitats au-
tònomes, el Servei Català de la Salut, les Entitats Ges-
tores de la Seugretat Social, les Empreses Públiques i
la Corporació Catatana de Ràdio i Televisió durant
l’any 1995 és de 5.064.561.972 PTA.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les  hores ex-
traordinàries fetes a la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió  l’any 1995
Tram. 314-00187/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00187/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha  realitzat el personal de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió durant l’any 1995.

El personal de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió ha realitzat un total de 38.668 hores extraordinà-
ries durant l’any 1995.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores ex-
traordinàries fetes a les empreses de
la Generalitat l’any 1995
Tram. 314-00188/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00188/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha  realitzat el personal de les empreses de la
Generalitat  durant l’any 1995.

El nombre d’hores extraordinàries que ha realitzat el
personal de les empreses de la Generalitat raunt l’any
1995 és el que s’adjunta en annex.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores
extraordinàries fetes a les entitats
autònomes comercials, industrials i
financeres de la Generalitat l’any
1995
Tram. 314-00189/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00189/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha  realitzat el personal de les entitats autònomes
comercials, industrials i financeres de la Generalitat
durant l’any 1995.

El nombre d’hores extraordinàries que ha realitzat el
personal de les entitats autònomes, comercials, indus-
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trials i financeres de la Generalitat durant l’any 1995 és
el que s’adjunta en annex.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores ex-
traordinàries fetes a les entitats autò-
nomes administratives de la Generali-
tat l’any 1995
Tram. 314-00190/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00190/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha  realitzat el personal de les entitats autònomes
administratives de la Generalitat  durant l’any 1995.

El nombre d’hores extraordinàries que ha realitzat el
personal de les entitats autònomes administratives de la
Generalitat durant l’any 1995 és el que s’adjunta en
annex.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores ex-
traordinàries fetes a cadascun dels
departaments de la Generalitat l’any
1995
Tram. 314-00191/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit

a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00191/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha  realitzat el personal de les empreses de la
Generalitat  durant l’any 1995.

El nombre d’hores extraordinàries que ha realitzat el
personal de cadascun dels departaments de la Genera-
litat durant l’any 1995 és el que s’adjunta en annex.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores ex-
traordinàries fetes al Servei Català de
la Salut l’any 1995
Tram. 314-00192/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00192/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha  realitzat el personal del Servei Català de la
Salut durant l’any 1995.

El personal del Servei Català de la Salut ha realitzat un
total de 910 hores extraordinàries durant l’any 1995.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores ex-
traordinàries fetes a l’Institut Català de
la Salut l’any 1995
Tram. 314-00193/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
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del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00193/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha  realitzat el personal de l’Institut Català de la
Salut durant l’any 1995.

El personal de l’Institut Català de la Salut ha realitzat
un total de 1.214.125 hores extraordinàries durant l’any
1995.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les hores ex-
traordinàries fetes a l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials l’any
1995
Tram. 314-00194/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00194/05 sobre el nombre d’hores extraordinàri-
es que ha  realitzat el personal de l’Institut Català de la
Salut durant l’any 1995.

El personal de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials ha realitzat un total de 7.746 hores extraordinà-
ries durant l’any 1995.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Presidència per al 1995
Tram. 314-00195/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Srs. Jordi Gui-
llot i Miravet i Roc Fuentes i Navarro, del Grup Parla-
mentari d’Inicaitiva per Catalunya-Els Verds, núm.
314-00195/05 sobre l’aplicació i distribució de l’article
15 «Incentis al rendiment i activitats extraordinàries»
del Pressupost de l’any 1995, de cadascun dels depar-
taments de la Generalitat.

L’aplicació i la distribució de l’article 15 sobre incen-
tius al rendiment i activitats extraordinàries del Pressu-
post de l’any 1995 de cadascun dels deprataments de la
Generalitat és la que s’adjunta en annex.

Cal tenir en compte que la suma dels imports dels con-
ceptes inclosos en les partides 150.01 i 151.01 pot
supoerar o ser inferior a la dotació inciial que cada de-
partament tenia pressupostat a l’article 15, la qual cosa
és conseqüència de transferències de crèdit que s’hagin
pogut efectuar a la partida corresponent o del fet de
restar romanent de crèdits no disposats.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Governació per al 1995
Tram. 314-00196/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del Departament d’Eco-
nomia i Finances per al 1995
Tram. 314-00197/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament d’Ensenyament per al 1995
Tram. 314-00198/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

 Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Cultura per al 1995
Tram. 314-00199/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Sanitat i Seguretat Social
per al 1995
Tram. 314-00200/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Política Territorial i
Obres Públiques per al 1995
Tram. 314-00201/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca per al 1995
Tram. 314-00202/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Treball per al 1995
Tram. 314-00203/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Justícia per al 1995
Tram. 314-00204/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament d’Indústria i Energia per al
1995
Tram. 314-00205/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Comerç, Consum i Turis-
me per al 1995
Tram. 314-00206/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Benestar Social per al
1995
Tram. 314-00207/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació i la
distribució de l’import de l’article 15
«Incentius al rendiment i activitats ex-
traordinàries» del pressupost del De-
partament de Medi Ambient per al 1995
Tram. 314-00208/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00195/05.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adjudicació a
una empresa privada del servei de res-
tauració per a interns de la presó de
Lleida
Tram. 314-00210/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia, al llarg dels darrers anys, ha
optat per la privatització del servei d’àpats en els cen-
tres penitenciaris construïts per la Generalitat de Cata-
lunya i en tots aquells altres que les seves condicions ho
permetien, de la mateixa manera que ho fan la majoria
dels establiments públics, on els serveis de restauració
constitueixen un factor important, com ara col·legis,
residències d’avis, quarters, hospitals i centres de me-
nors.

Aquest sistema, que està molt generalitzat als països
més avançats d’Euroa, té com a avantatges les millores
substancials tant en la qualitat com en la prestació del
servei, com a conseqüència de l’especialització i la
professionalització del personal i de les empreses que
el gestionen.

Per totes aquestes raons, i atès el bon funcionament del
servei d’àpats en els centres penitenciaris de Dones de
Barcelona, Joves, Quatre Camins i Brians, en el decurs
de l’any 1996 s’ha ampliat també el Centre Penitenci-
ari de Ponent.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost global
i per intern de la concessió del servei
de restauració de la presó de Lleida
Tram. 314-00211/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El cost per intern i dia del servei de restauració del
Centre Penitenciari Ponent és de 876 pessetes. El seu
cost global depèn del nombre de racions subministra-
des, és a dir, dependrà del nombre d’interns ingressats
al centre. En aquest sentit, la previsió anyal màxima és
de 298.172.880 pessetes, tot i que l’estimació es calcula
que serà inferior a aquesta quantitat.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin era el
cost global i per intern del servei de
restauració de la presó de Lleida fins a
la nova adjudicació
Tram. 314-00212/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El cost directe per intern del servei de restauració al
Centre Penitenciari Ponent no era únic, sinó que depe-
nia del tipus de racionat:

– Comú: 485 PTA per intern i dia.
– Joves i infermeria: 640 PTA per intern i dia.
– Especial infermeria: 885 PTA per intern i dia.
El cost global de l’any 1995 va ser de 170.754.645 PTA

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost global
i per intern dels serveis de restauració
dels centres penitenciaris de Can Bri-
ans, de Sant Esteve Sesrovires (Baix
Llobregat) i Quatre Camins, de la Roca
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-00213/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu

1.25.15
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respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El cost per intern i dia del servei de restauració del
Centre Penitenciari Brians és de 881 pessetes. El seu
cost global depèn del nombre de racions subministra-
des, és a dir, dependrà del nombre d’interns ingressats
al centre. En aquest sentit, la previsió anyal màxima és
de 470.771.160 pessetes, tot i que l’estimació es calcula
que serà inferior a aquesta quantitat.

El cost per intern i dia del servei de restauració del
Centre Penitenciari Quatre Camins és de 842 pessetes.
El seu cost global depèn del nombre de racions submi-
nistrades, és a dir, dependrà del nombre d’interns in-
gressats al centre. En aquest sentit, la previsió anyal
màxima és de 431.440.800 pessetes, tot i que l’estima-
ció es calcula que serà inferior a aquesta quantitat.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost global
i per intern dels serveis de restauració
dels centres penitenciaris de la ciutat
de Barcelona
Tram. 314-00214/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El cost per intern i dia del servei de restauració del
Centre Penitenciari de Joves de Barcelona és de 876
pessetes. El seu cost global depèn del nombre de raci-
ons subministrades, és a dir, dependrà del nombre d’in-
terns ingressats al centre. En aquest sentit, la previsió
anyal màxima és de 104.200.200 pessetes, tot i que
l’estimació es calcula que serà inferior a aquesta quan-
titat.

El cost per intern i dia del servei de restauració del
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona és de 881
pessetes. El seu cost global depèn del nombre de raci-
ons subministrades, és a dir, dependrà del nombre d’in-
ternes ingressades al centre. En aquest sentit, la previ-
sió anyal màxima és de 96.733.800 pessetes, tot i que
l’estimació es calcula que serà inferior a aquesta quan-
titat.

El cost directe per intern i dia del servei de restauració
del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, la ges-
tió de la qual s’assumeix directament, varia segons el
tipus de racionat:

* Comú: 485 PTA per intern i dia
* Joves i infermeria: 640 PTA per intern i dia
* Especial infermeria: 885 PTA per intern i dia

A més, cal tenir en compte que a aquestes quantitats
s’hi hauran d’afegir les despeses en concepte de perso-
nal, manteniment, neteja i costos administratius.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses
concessionàries dels serveis de res-
tauració de les presons de Catalunya
Tram. 314-00215/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Les empreses adjudicatàries del servei de restauració
per als interns i concessionàries del servei de cafeteria
i menjador per a funcionaris dels centres penitenciaris
de Catalunya són les següents:

Centre Penitenciari Restauració interns Cafeteria i menjador funcionaris
Homes de Barcelona Gestió pròpiaGastronomia Sarrión, S.A.
Dones de Barcelona G.R. Servicios Hoteleros, S.A.G.R. Servicios Hoteleros,
S.A.
Joves de Barcelona G.R. Servicios Hoteleros, S.A.G.R. Servicios Hoteleros,
S.A.
Brians G.R. Servicios Hoteleros, S.A.G.R. Servicios Hoteleros,
S.A.
Quatre Camins Cuina Shers, S.L.Cuina Shers, S.L.
Ponent G.R. Servicios Hoteleros, S.A. L.B.Hoste, S.L.
Girona Gestió pròpiaGestió pròpia
Figueres Gestió pròpiaGestió pròpia
Tarragona Gestió pròpiaGestió pròpia

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació dels
cuiners del centre penitenciari de Po-
nent després de l’adjudicació del ser-
vei de restauració a una empresa pri-
vada
Tram. 314-00216/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la conselleria que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

Pel que fa a la situació en la que quedaran els tres cui-
ners del Centre Penitenciari Ponent després de l’adju-
dicació del servei d’àpats a una empresa privada, dos ja
han estat reubicats. Dos d’ells han passat a treballar a
l’empresa adjudicatària del servei i l’altre a prestar ser-
veis en el Centre Educatiu El Segre, que depèn del
Departament de Justícia.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els especta-
cles amb animals fets a Catalunya
l’any 1995
Tram. 314-00219/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb la Llei 3/1988, de 4 de març, de protec-
ció d’animals, els Delegats territorials del Govern de la
Generalitat han autoritzat els següents espectacles en
què hi intervenien animals en aquelles dates i localitats
on és tradicional la seva celebració (generalment, en
festes majors de la localitat):

Comarques de Barcelona: 6

Santpedor: Corre-bous
Badalona: Corre-bous
Barcelona: Corre-bous
Vilanova i la Geltrú: Corre-bous
Cardona: Corre-bous
Barcelona: Exhibició amb cavalls

Comarques de Girona: 5

Sarrià de Ter: Corre-bous
Roses: Corre-bous
Torroella de Montgrí: Corre-bous
Vidreres: Corre-bous
Olot: Corre-bous

Comarques de Tarragona: 50

Godall: 2 Corre-bous
Mas de Barberans: 1 Corre-bous
Alcanar: 2 Corre-bous
Ulldecona: 3 Corre-bous
Carmarles: 2 Corre-bous
Ampolla: 2 Corre-bous
Tortosa: Reguers. 1 Corre-bous
Sant Jaume d’Enveja: 2 Corre-bous
Santa Bàrbara: 1 Corre-bous
Corbera d’Ebre: 1 Corre-bous
Roquetes: 1 Corre-bous
Amposta: 3 Corre-bous
St. Carles de la Ràpita: 3 Corre-bous
E.M.D Jasús: Tortosa. 1 Corre-bous
Mont-Roig: Miami Platja. 1 Corre-bous
Mont-Roig: 1 Corre-bous
Tortosa: Camp Redó. 1 Corre-bous
Xerta: 2 Corre-bous
Morell: 1 Corre-bous
Masdenverge: 1 Corre-bous
La Galera: 1 Corre-bous
Alfara de Carles: 2 Corre-bous
Bellvei: 1 Corre-bous
E.M.D Els Muntells: 1 Corre-bous
Aldea: 1 Corre-bous
Paüls: 1 Corre-bous
Deltebre: 2 Corre-bous
La Sènia: 1 Corre-bous
Aldover: 1 Corre-bous
Horta de Sant Joan: 1 Corre-bous
Tarragona: 5 Vaquetes
Tarragona: 1 Exhibició de cavalls

Comarques de Lleida: Cap

D’altra banda, i de conformitat amb allò que disposa el
Decret 250/1985, de 29 d’agost, de regulació de les fi-
res i mercats amb presència de bestiar viu a Catalunya,
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat ha autoritzat la celebració dels certàmens
que figuren en el llistat annex.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compliment
de la Resolució 45/IV del Parlament,
relativa a l’adopció per l’Estat de me-
sures polítiques per als independentis-
tes catalans empresonats o exiliats
Tram. 314-00221/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia, en el marc de la Resolució
45/IV del Parlament de Catalunya, ha col·laborat amb
les famílies i els advocats representants dels indepen-
dentistes catalans que han estat o estan empresonats,
per tal d’informar-los de les gestions que s’han dut a
terme davant dels organismes competents, amb la fina-
litat que poguessin retornar a la vida ordinària.

Pel que fa als exiliats, el Departament de Justícia ha
recollit la informació necessària per poder actuar en la
línia més adient dins la legalitat vigent, per tal de poder
resoldre la seva problemàtica personal, amb vista a la
seva progressiva normalització i reincorporació social.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’informe
Miralves relatiu a presumptes irregula-
ritats comeses al Consell Comarcal del
Priorat
Tram. 314-00232/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Govern no ha tingut altra font de coneixement de
l’existència de la denúncia formulada pel Sr. Miralves
que la dels mitjans de comunicació.

En el supòsit que el Govern rebés una denúncia sobre
l’existència de possibles irregularitats comptables en la
gestió econòmica, financera i comptable d’una entitat
local, i atès que la Sindicatura de Comptes solament
actua d’ofici o a petició del Parlament, hauria d’actu-
ar a través del grup parlamentari que dóna suport al
Govern, presentant una sol·licitud d’informe de fisca-
lització a la Sindicatura de Comptes perquè li donés el

tràmit adient. Aquest és l’òrgan encarregat d’analitzar
la denúncia per tal de distingir si procedeix la instruc-
ció d’expedient de fiscalització o si procedeix la seva
tramesa al «Tribunal de Cuentas» per tractar-se d’un
procés d’enjudiciament comptable, en què aquest és
l’únic òrgan competent.

En el cas objecte de la pregunta, i com ja ha quedat
establert, el Govern no ha rebut cap notificació del
Consell Comarcal del Priorat referent a les actuacions
que haguessin iniciat llurs representants, sinó que, com
s’ha dit, n’ha tingut coneixement pels mitjans de comu-
nicació. I és a partir d’aquest coneixement que el grup
de la majoria va presentar la sol·licitud ‘informe de fis-
calització de la Sindicatura de Comptes assenyalat amb
el número de tramitació 250-00062/05.

Ara bé, precisament perquè el coneixement del Govern
deriva dels mitjans de comunicació, i per respecte a la
independència del Poder Judicial, el Govern no pot
pronunciar-se sobre els fets, ja que correspon a la ins-
tància judicial la seva investigació i pronunciament
sobre si constitueixen o no fets tipificats per la Llei com
a sancionables, i ordenar, en conseqüència, les actuaci-
ons que s’escaiguin.

Pel que fa a la qüestió plantejada sobre un presumpte
robatori de documentació en el Consell Comarcal del
Priorat, el Govern no n’ha estat informat.

Quant a l’actuació administrativa, d’assessorament i de
suport de la Generalitat al Consell Comarcal del Prio-
rat, cal tenir en compte que correspon precisament als
ens locals, en exercici de la seva autonomia, sol·licitar
al Departament de Governació la informació o assesso-
rament que considerin convenient. En aquest sentit, el
Consell Comarcal del Priorat no ha formulat cap peti-
ció arran dels fets en qüestió.

En relació a la possibilitat que la Generalitat atorgui
ajuts especials al Consell Comarcal del Priorat atenent
la seva situació financera, cal tenir en compte que la
Generalitat de Catalunya coopera en les despeses d’es-
tructura i funcionament dels ens locals, i
específicament dels consells comarcals, mitjançant el
Fons de Cooperació Local, mitjançant el qual se’ls as-
signen subvencions no finalistes, les quals, per tant,
poden ser destinades per part dels ens beneficiaris a les
finalitats que considerin més convenients.

És el Consell Comarcal del Priorat qui ha d’establir la
seva situació financera, i, un cop coneguda, seria ell qui
hauria de demanar ajuts concrets, que s’estudiarien
d’acord amb el seu abast i les disponibilitats econòmi-
ques de la Generalitat.

En aquest ordre d’actuació, el Govern no considera
adient l’atribució de subvencions extraordinàries a un
ens local específic atenent solament a la dificultat de la
seva situació econòmica per atendre que constituiria un
greuge comparatiu respecte de la resta d’ens locals, atès
que no és una situació excepcional, amb independència
de les causes.

En relació amb les competències de control i tutela que
té assignades la Generalitat de Catalunya per garantir el
funcionament legalment correcte dels Consells Comar-
cals, s’ha de tenir en compte el següent:
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La Constitució, la Carta Europea d’Autonomia Local,
la sentència del Tribunal Constitucional 4/1981 de 2 de
febrer, totes les lleis en matèria de Règim Local i la
nombrosa doctrina del Tribunal Suprem, potencien
l’autonomia dels ens locals, promocionen el desenvo-
lupament de les tècniques de coordinació i col·laboració
interadministratives i enterren definitivament les facul-
tats genèriques de control o tutela, que no estiguin
específicament establertes per la legislació vigent, con-
trol que s’ha jurisdiccionat.

En aquest sentit la sentència del Tribunal Constitucio-
nal 4/1981, de 2 de febrer, va definir els límits de les
potestats de control en el nou marc constitucional, amb
aquests principis:

* No són possibles en cap cas controls genèrics i inde-
terminats que situïn a les entitats locals en una posició
de subordinació o de qusi jerarquia.

* Els controls puntuals solament es jusutifiquen en els
supòsits en què l’exercici de competències locals inci-
deixin en interessos supralocals. En aquest supòsit, el
control és d’oportunitat.

Aquest respecte del principi d’autonomia dels ens lo-
cals ve reflectit en el contingut del marc legislatiu del
règim local que en relació a la matèria que ens ocupa,
únicament deixa vigents els controls següents:

a) Control administratiu dels actes i acords dels ens
locals que correspon al Departament de Governació i
que s’ha d’exercir segons les formes i els casos previs-
tos per la Constitució o per la Llei (articles 8 de la Carta
Municipal d’autonomia local, 164 i següents de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya).

b) Control o tutela en relació amb els expedients de trà-
fic patrimonial dels ens locals (compres, vendes, etc)
que finalitza amb l’emissió per part del Departament de
Governació, d’un informe previ a l’acte de disposició
o alienació.

c) Seguiment de les subvencions atorgades que aquest
Departament, en compliment del que estableixen els ar-
ticles 10 i 11 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat
per a l’exercici de 1995 i l’article 71 de la Llei de Finan-
ces Públiques de la Generalitat, el text refós de la qual fou
aprovat pel Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol.

d) Control o tutela específica per a l’autorització als ens
locals per concertar operacions de crèdit o avals, que
efectua el Departament d’Economia i Finances.

e) Control extern dels comptes generals dels ens locals
que s’exerceix per la Sindicatura de Comptes quan és
fiscalització i pel Tribunal de Comptes en supòsits
d’enjudiciament comptable. Aquest control ve regulat
pels preceptes següents:

* L’article 193.5 de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisen-
des locals estableix que les entitats locals han de retre al Tri-
bunal de Comptes, el compte general degudament aprovat.
(A Catalunya a la Sindicatura de Comptes)

* Els articles 115 i 116 de la Llei 7/1985 de règim lo-
cal, estableix que la fiscalització externa dels comptes
i de la gestió econòmica dels ens locals correspon al
Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes.

* L’article 204 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, estableix que «la
fiscalització externa dels comptes de la gestió econòmi-
ca de les Entitats locals i de tots els Organismes i So-
cietats d’elles dependents és funció pròpia del Tribunal
de Comptes, amb l’abast i condicions que estableix la
Llei Orgànica reguladora d’aquest i de la seva Llei de
funcionament».

* La Llei Orgànica del Tribunal de Comptes atribueix
la competència en matèria de responsabilitat comptable
únicament a l’esmentat Tribunal, sense perjudici que
les sentències puguin ser cassades pel Tribunal Suprem.

Llevat dels controls esmentats, el Departament de Go-
vernació exerceix, en relació amb els pressupostos i les
liquidacions dels ens locals, les funcions de la seva re-
collida, custòdia i difusió, d’acord amb els següents
preceptes legals:

a) La Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes
locals, estableix l’obligatorietat de que els ens locals
remetin còpia dels seus pressupostos –art. 150.4– i de
les seves liquidacions –art. 174.5– a la comunitat autò-
noma corresponent.

b) L’article 2.c) del Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals
als departaments de Governació i d’Economia i Finan-
ces, estableix que correspon al Departament de Gover-
nació la custòdia i difusió de les dades dels pressupos-
tos i de les liquidacions dels ens locals.

c) La Llei 30/1991, de 13 de desembre, del Pla Estadís-
tic de Catalunya 1992-1995, article 15, annex 2, objec-
tiu 2 i normes complementàries de desplegament, esta-
bleix que el Departament de Governació ha de difon-
dre anualment, mitjançant publicació impresa, les da-
des dels pressupostos i de les liquidacions de les admi-
nistracions locals catalanes.

En compliment dels preceptes anteriors, el Departa-
ment de Governació ha rebut els pressupostos i les li-
quidacions corresponents al període 1988-1993. La li-
quidació corresponent a l’exercici 1994 encara no ha
estat tramesa a la Delegació Territorial del Govern a
Tarragona, tot i que li ha estat reclamada. Pel que fa a
la corresponent a l’exercici del 1995, el Consell Comar-
cal l’ha de formular i trametre a la Sindicatura de
Comptes abans del 15 d’octubre d’enguany, d’acord
amb la normativa vigent en la matèria, abans esmenta-
da.

El Departament de Governació, dins d’aquest marc le-
gal d’actuació definit, no té competències ni oportunitat
per detectar els fets que presumptament i segons les
denúncies presentades davant la jurisdicció ordinària,
de les quals s’han fet ressò els mitjans de comunicació,
s’hagin pogut produir en la gestió econòmica del Con-
sell Comarcal del Priorat, ja que la informació pressu-
postària no els reflecteix i solament poden ser compro-
vats mitjançant la fiscalització dels documents comp-
tables de la corporació, la qual cosa rau fora del seu
abast competencial.

És per això que, per tal de detectar la possible existèn-
cia d’irregularitats en la gestió econòmica, financera i
comptable del Consell Comarcal del Priorat, caldria
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efectuar una fiscalització dels comptes de l’entitat mit-
jançant les tècniques d’auditoria legalment acceptades;
fiscalització que, pel seu caràcter extern, correspon a
l’òrgan que ostenta aquesta competència, és a dir, a la
Sindicatura de Comptes.

Aquesta fiscalització no implica l’enjudiciament comp-
table ja que, tal i com confirma la Sentència del Tribu-
nal Constitucional que resol el recurs
d’inconstitucionalitat presentat contra la Llei 6/1984 de
la Sindicatura de Comptes, les Comunitats Autònomes
no tenen reconeguda competència en matèria d’enjudi-
ciament de responsabilitat comptable, ja que aquesta
correspon exclusivament al Tribunal de Comptes, com
ja ha quedat establert, llevat que aquest delgui, en la
Generalitat, la instrucció del procediment corresponent.

Per a la realització d’aquestes actuacions de fiscalitza-
ció dels ens locals i per tal de conciliar les dades, la
Sindicatura de Comptes sol·licita habitualment a aquest
Departament la tramesa de tota la informació disponi-
ble en relació a l’ens i període fiscalitzat:

– La tasca de control de la destinació de les subvenci-
ons atorgades per la Generalitat en matèria de coopera-
ció a les obres i serveis de competència municipal.

– Comunicacions rebudes de l’ens local en relació al
tràfic patrimonial.

– Comunicacions dels acords adoptats pels ens locals,
amb indicació d’aquells que hagin estat impugnats o
anul·lats.

– Confirmació de la recepció dels pressupostos, modi-
ficacions pressupostàries i de les seves liquidacions.

El Departament de Governació està en condicions de
facilitar l’esmentada documentació en qualsevol mo-
ment que li sigui sol·licitada.

Finalment, i quant al capteniment en relació a l’adop-
ció de mesures davant de presumptes responsabilitats
polítiques i penals, el Govern considera que fóra preci-
pitat formular hores d’ara valoracions dels fets que
s’han denunciat a l’autoritat judicial, a la qual pertoca
qualificar-les d’acord amb la Llei.

Ara bé, aquest respecte del Govern de la Generalitat per
la independència del Poder Judicial no es contradiu
amb la formulació de les observacions següents:

a) De les notícies difoses pels mitjans de comunicació
es desprèn que les presumptes irregularitats es deurien
a l’actuació de persona o persones concretes, i no a la
de la corporació local afectada com a tal.

b) Deplora la imatge parcial i injustificada que s’està
donant sobre el funcionament d’uns ens públics que
considera elements essencials del model d’organització
propi de Catalunya, i que tenen un paper de
dinamització i de reequilibri territorial encara molt més
valuós en comarques com la del Priorat, que es troba
entre les més desfavorides de Catalunya des del punt de
vista econòmic, i on el Consell pot garantir als ciuta-
dans una millora substancial en la quantitat i qualitat
dels serveis de competència local, que tan definidors
són dels nivells de qualitat de vida.

c) Confia en què el bon sentit dels ciutadans els perme-
trà copsar que les suposades actuacions negligents o

delictives de persones determinades, cas d’haver-se
produït, no poden demostrar mai la inviabilitat del
Consell Comarcal, ans al contrari, han d’esperonar a
una més gran participació i un més directe control de-
mocràtic del funcionament de les institucions. Aques-
ta és l’única via que pot posar els ens públics fora de
l’abast dels qui, emparant-se en la confiança dels ciu-
tadans, cauen en la temptació de fer-los servir en bene-
fici dels seus propis interessos, i dels qui, de manera
negligent o dolosa, actuen al marge de les lleis malgrat
ser els primers obligats a respectar-les i fer-les respec-
tar.

Finalment, cal recordar que, en virtut del principi de
l’autonomia local, correspon als ens locals adoptar les
mesures preventives i correctores adients, i exercir, si
s’escau, les accions judicials corresponents, en defen-
sa de llurs interessos.

Barcelona, 15 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol ·licituds
d’acolliment al Programa d’ajuts per-
sonalitzats a l’allotjament presentades
durant l’any 1995
Tram. 314-00247/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 132 i 133 del Reglament del
Parlament i en nom del Consell Executiu, em plau tra-
metre resposta per escrit a la pregunta parlamentària
formulada pel grup d’ERC amb número de tramitació
314-00247/05.

Les sol·licituds d’acolliment al Programa d’ajuts perso-
nalitzats a l’allotjament tramitats durant l’any 1995 han
estat 2.398, de les quals van ser resoltes positivament
1.458.

L’import econòmic executat ha estat de 174.173.906
PTA.

No hi cap sol·licitud pendent de resolució. Els motius
de denegació han estat:

– no tenir deute 2,13%
– no ser titular del contracte 1,81%
– superar ingressos 2,77%
– no tenir un any pagat de lloguer 11,19%
– no ser domicili habitual l’habitatge
 objecte d’ajut 3,84%
– tenir un altre habitatge en propietat 0,21%
– no s’enerva l’acció judicial 3,48%
– no tenir 5 anys pagats del préstec hipotecari 5,22%
– no ser el creditor privat 0,42%
– renda de lloguer superior al SMI 4,15%
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– per haver-hi relació parentiu propietari-
arrendatari 0,10%
– la vivenda no reuneix condicions
d’habitabilitat 0,74%
– contracte amb vigència inferior a 6 mesos 0,65%
– am l’ajut no es liquida el deute 0,10%
– no continuar pagant des de la sol·licitud 7,78%
– quantia del deute superior a les
200.000 Pts. 32,08%
– deute superior a 12 mensualitats 6,60%
– no han passat 2 anys des de l’anterior ajut 0,20%
– arxiu per manca de documentació
requerida 11,08%

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol ·licituds
d’acolliment al Programa d’ajuts per a
l’adquisició d’habitatges accessibles
adaptats o de fàcil adaptació destinats
a persones amb mobilitat reduïda pre-
sentades durant l’any 1995
Tram. 314-00250/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 131 i 132 del Reglament del
Parlament i en nom del Consell Executiu, em plau tra-
metre resposta per escrit a la pregunta parlamentària
formulada pel grup d’ERC amb número de tramitació
314-00250/05.

Les sol·licituds tramitades durant l’exercici 1995 al
Programa d’ajuts per a l’adquisició d’habitatges adap-
tats o de fàcil adaptació destinats a les persones amb
mobilitat reduïda, han estat de 213, de les quals van ser
aprovades 112.

L’import econòmic d’aquestes ajudes va representar un
total de 116.500.000 PTA.

Els motius de denegació, van ser:

– superar els ingressos 21,87%
– no tenir mobilitat reduïda 1,04%
– no tenir mobilitat reduïda 1,04%
– vençut el termini de presentació 5,20%
– arxiu per manca de documentació requerida 5,20%
– sobreseïment per manca de pressupost 66,66%
No hi ha cap sol·licitud pendent de resolució.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els treballs en
benefici de la comunitat previstos per
al compliment de les penes establertes
en el nou Codi penal
Tram. 314-00255/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

L’article 49 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de no-
vembre del Codi penal, regula la pena del treball en
benefici de la comunitat, però remet les circumstànci-
es de l’execució al que s’estableixi reglamentàriament.
Doncs bé, d’acord amb el que disposa l’article 149.1.6
de la Constitució, correspon a l’Administració de l’Es-
tat el desenvolupament reglamentari de l’execució
d’aquesta pena.

No obstant això, el Departament de Justícia ja està tre-
ballant per tal d’organitzar una xarxa de professionals,
que de fet ja funciona en l’àmbit dels menors infractors.
Així, es reciclarà una part d’aquest personal i es
deestinarà en aquestes tasques a professionals que ac-
tualment estan integrats en el Servei d’Assistència i
Orientació Social i que duen a terme programes no
obligatoris.

També és imprescindible la recerca de la col·laboració
institucional. En aquest sentit, caldrà decidir de quina
manera es podrà anar aplicant i determinar els col·-

lectius, les entitats públiques i privades amb les quals
caldrà signar convenis de cooperació, perquè es pugui
aplicar el treball en benefici de la comunitat.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de
rehabilitació del Calvari de Batea (Ter-
ra Alta)
Tram. 314-00263/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El projecte de condicionament del Calvari de Batea
amb un pressupost de 20,8 MPTA està redactat i pen-
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dent dels tràmits preceptius de supervisió i aprovació
tècnica.

L’inici dels treballs es programarà tan aviat com els
condicionaments pressupostaris ho permetin.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les transferèn-
cies corrent del Departament de Tre-
ball amb càrrec a la partida de la Direc-
ció General d’Ocupació 470.02 a em-
preses privades l’any 1995
Tram. 314-00275/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ignasi Farreres i Bochaca, conseller de Treball de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposen
els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament,
dóna resposta a la pregunta formulada per la Diputada
I. Sr. Imma Mayol i Beltran, juntament amb un altre
Diputat del Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Els Verds (Tram. 314-00275/05).

S’adjunta, en annex, la relació d’entitats a les quals
s’han atorgat subvencions amb càrrec a la partida de la
Direcció General d’Ocupació 470.02 «Pla FIP activi-
tats dels programes de formació d’acord amb el pla
nacional de formació i inserció professional» durant
l’any 1995.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Ignasi Farreres i Bochaca
Conseller de Treball

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins són els
indrets declarats zona assistida per
ajuts del FEDER a Catalunya i a la res-
ta de l’Estat
Tram. 314-00298/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Macià Alavedra i Moner, Conseller d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el

que disposen els articles 132 i 133 del Text Refós del
Reglament del Parlament, dóna la seva resposta a la
pregunta parlamentària NT 314-00298/05, formulada
per l’Il ·lustre Diputat Sr. Pere-Jordi Piella i Vilaregut,
del Grup Socialista.

Actualment, les zones d’Espanya elegibles per l’actu-
ació del FEDER a través dels objectius 1, 2 i 5b, que
són els afectats per aquest fons, són les determinades
per la Comissió Europea en la normativa següent:

1. Objectiu 1: Annex al Reglament (CEE) núm. 2081/
93 (DOCE L-193, de 31 de juliol de 1993).

2. Objectiu 2: Decisió de la Comissió de la UE de 20 de
gener de 1994 (DOCE L-81, de 24 de març de 1994).

3. Objectiu 5b: Decisió de la Comissió de al UE de 26
de gener de 1994 (DOCE L-96, de 14 d’abril de 1994).

Els requisits per ser declarat zona elegible per als ob-
jectius 1, 2 i 5b dels fons estructurals de la UE, són els
que figuren als articles 8, 9 i 11 bis del Reglament
(CEE) núm. 2081(DOCE L-193, de 31 de juliol de
1993).

Les zones de Catalunya que complien els requisits per
poder ser declarades zones assistides per als objectius
2 i 5b són les que van ser declarades en les decisions de
la Comissió de la UE de 20 i 26 de gener de 1994. Si
bé pel que fa al municipi de Barcelona la totalitat del
municipi podia haver estat declarada elegible per a
l’objectiu 2, la Comissió Europea n’exclogué la major
part del mateix en la seva decisió.

Els beneficis de tot tipus que es deriven per un indret de
la seva declaració com a zona assistida per als ojbectius
1, 2 o 5b consisteixen en la possibilitat que les adminis-
tracions públiques hi actuen, ja sigui central, autonòmi-
ca o local, puguin cofinançar les seves actaucions mit-
jançant les dotacions dels fons estructurals establertes
en els marcs comunitaris de suport o en els documents
únics de programació aparovats per la Comissió de la
Unió Europea.

Barcelona, 23 de febrer de 1996

Macià Alavedra i Moner
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la manca de
seguretat viària de la N-152 entre Vic
(Osona) i Ripoll (Ripollès)
Tram. 314-00310/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

1. A la cruïlla de la Gleva s’està estudiant una reorde-
nació de la intersecció, en el sentit d’intentar canalitzar
els diferents moviments, mitjançant illetes centras i la-
terals. El pressupost no és coneixerà fins que sacabi la
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redacció del projecte i, després de la seva aprovació,
s’iniciaran les actaucions i es farà la reserva pressupos-
tària corresponent.

2. A la variant de la N-152 de Ripoll en l’accés mort en
aquesta vila (zona de Sant) es faran les actaucions prò-
pies de la conservació ordinària de la part de la inter-
secció que és competència de la Generalitat, així com
una anàlisi de l’accidentabilitat per tal de preveure d’al-
tres actuacions necessàries a executar per cada Admi-
nistració titular.

3. A la N-152 entre Vic i Ripoll es troben pendents les
actuacions previstes al propi Pla de carreteres les quals
s’executaran abans de l’any horitzó del Pla de carrete-
res i el seu pressupost d’inversió es determinarà durant
la redacció dels projectes construtius.

D’aquestes actuacions cal destacar la pròpia variant de
Vic, ja adjudicada, així com la variant de Sant Quirze
de Besora i Montesquiu.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’impacte am-
biental i la manca d’estabilitat del ferm
de la variant de la N-152 a Ripoll (Ripo-
llès)
Tram. 314-00316/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

La recepció definitiva de les obres es va fer en data 9
de desembre de 1986, a l’acta de recepció no va haver
cap esment a l’impacte ambiental ni a l’estabilitat de
l’obra.

– Des de la seva inauguració s’han executat els se-
güents projectes:

a) Reparació del pont sobre el FFCC. Variant de Ripoll.

Valoració líquida: 31,6 MPTA

Any d’execució 1991-1992

b) Reforçament del ferm de les carreteres: C-149 de
Ponts a Ripoll.

C-151 de Ripoll a França per Camprodon.

N-152 variant de Ripoll.

Pressupost aproximat corresponent a la variant 38,5
MPTA.

Any d’execució 1995.

El Departament de Medi Ambient informa que la vari-
ant de la carretera N-152 a Ripoll no disposa ni d’estudi
d’impacte ambiental ni de la corresponent Declaració

d’Impacte ambiental atès que en l’època que fou cons-
truïda (1983-83) la normativa existent no establia la
necessitat de realitzar el tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental. (D. 114/88 i Llei 7/93).

– Després del reforçament del ferm executat, no hi cap
més previsió d’actuació en els paviments, llevat de les
que es poguessin derivar de la conservació ordinària de
les carreteres.

Barcelona, 13 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la redacció i la
posada en marxa del projecte de cons-
trucció del centre d’atenció primària
de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-00319/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pels diputats I. Sr. Josep
Clofent i Rosique i I. Sra. Carme Figueras i Siñol, del
Grup Parlamentari Socialista, NT 314-00319/05 sobre
la redacció i la posada en marxa del projecte de cons-
trucció del centre d’atenció primària de Vilassar de Mar
(Maresme).

El projecte de construcció del Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) de Vilassar de Mar ja ha estat redactat.

Les raons per les quals no es va iniciar la construcció
del CAP de Vilassar de Mar l’any 1995 va ser la man-
ca de disponibilitat pressupostària, i val a dir que, ate-
ses les previsions per enguany, tampoc es preveu que
pugui iniciar-se durant l’any 1996.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació ac-
tual de la reforma de l’assistència pri-
mària
Tram. 314-00320/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada per la Diputada I. Sra. Carme
Figueras i Siñol, del Grup Parlamentari Socialista, NT
314-00320/05 sobre la situació actual de la reforma de
l’assistència primària.

La Reforma de l’Atenció Primària de Salut ha assolit
un nivell d’implantació del 59,5% en l’actuació, amb
201 Equips d’Atenció Primària en funcionament i una
cobertura poblacional del 54,3% (3.289.716 habitants).

S’adjunta com a annex la relació d’ABS en funciona-
ment, així com dels projectes de CAP i dels CAP en
construcció.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els horaris
comercials de l’empresa CAPRABO,
SA en els seus centres de Santa Oliva
i el Vendrell-Coma-ruga (Baix
Penedès)
Tram. 314-00322/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto
la resposta a la pregunta formulada pel Diputat Sr.
Rafael Luna i Vivas, del Grup Parlamentari Popular.

El municipi d’El Vendrell gaudeix de la qualificació de
zona turística durant el període comprès entre l’1 de juny
i el 30 de setembre de cada any, d’acord amb la resolució
dictada pel director general de Comerç Interior i Serveis,
en aplicació d’allò que estableix el Decret 41/1994, de 22
de febrer, d’horaris comercials i, en conseqüència, tots els
establiments comercials estan facultats per obrir els fes-
tius durant el període esmentat.

Quant al municipi de Santa Oliva, no se li va atorgar la
qualificació de zona turística atesos els informes desfa-
vorables dels sectors implicats i, per tant, tots els seus
establiments comercials s’han de subjectar al règim
general del Decret 41/1994.

L’incompliment d’aquest règim general constitueix una
infracció administrativa, la qual ha donat lloc a l’ober-
tura dels expedients sancionadors corresponents que es
troben en tràmit i pendents de resolució.

Barcelona, 16 de febrer de 1996

Lluís Alegre i Selga
Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible al-
teració del mapa hospitalari com a
conseqüència del pas de l’Hospital de
la Creu Roja de Tarragona a una com-
panyia mèdica privada
Tram. 314-00325/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a les preguntes formulades pels diputats I. Srs. Josep
Bargalló i Valls i Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, NT 314-
00325/05, 314-00326/05, 314-00327/05 i 314-00328/
05 sobre la possible alteració del mapa hospitalari com
a conseqüència del pas de l’Hospital de la Creu Roja de
Tarragona a una companyia mèdica privada, sobre les
mesures a prendre per a solucionar la crisi de l’Hospi-
tal de la Creu Roja de Tarragona, sobre les gestions del
Departament de Sanitat i Seguretat Social per a soluci-
onar la crisi de l’Hospital de la Creu Roja de Tarrago-
na i sobre el futur de l’Hospital de la Creu Roja de Tar-
ragona.

El possible pas de l’Hospital de la Creu Roja de Tarra-
gona a mans d’una mútua o companyia mèdica priva-
da no alterarà el mapa sanitari públic ja que els hospi-
tals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Publica
(XHUP) de la Regió Sanitària Tarragona estan determi-
nats segons el que preveu el Pla Estratègic de la Regió
Sanitària i ofereixen una cobertura adequada a les ne-
cessitats de la població.

Aquests centres hospitalaris són els següents:

Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Hospital Sant Joan de Reus
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona
Pius Hospital de Valls
Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
Des del punt de vista privat o mutual, el fet que el fet
que les instal·lacions de l’Hospital de la Creu Roja pu-
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guin passar a dependre d’una entitat d’aquestes carac-
terístiques pot implicar una oferta complementària a
l’existent.

En qualsevol cas la inclusió de l’Hospital de la Creu
Roja de Tarragona dins la xarxa pública és una opció
descartable ara per ara, atès que les necessitats de llits
d’aguts a la Regió Sanitària ja estan cobertes pels 5
hospitals de la XHUP.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social havia pre-
vist el manteniment, amb aquest centre, del contracte
sociosanitari per a malalts crònics, la qual cosa no ha
estat possible a causa del tancament de l’hospital, i per
aquest motiu ha calgut habilitar un altre centre públic
del Departament de Benestar Social per a l’atenció
d’aquests malalts.

Cal assenyalar que el nostre departament ha mantingut
sempre oberta la via del diàleg amb tots els interlocu-
tors (Creu Roja, treballadors, sindicats i col·lectiu mè-
dic) tot manifestant la nostra voluntat de mantenir la
viabilitat pública d’aquest Hospital.

En darrer terme, voldríem posar de manifest que el
Departament de Sanitat ha estat informat, per part de
l’Hospital de la Creu Roja de Tarragona, de la futura
venda del centre a una mútua privada.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a
prendre per a solucionar la crisi de
l’Hospital de la Creu Roja de Tarrago-
na
Tram. 314-00326/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta amb la
número de tram. 314-00325/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions
del Departament de Sanitat i Seguretat
Social per a solucionar la crisi de
l’Hospital de la Creu Roja de Tarrago-
na
Tram. 314-00327/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta amb la
número de tram. 314-00325/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el futur de
l’Hospital de la Creu Roja de Tarrago-
na
Tram. 314-00328/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta amb la
número de tram. 314-00325/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses
encarregades per la Junta de Residus
d’elaborar un estudi sobre l’emplaça-
ment d’abocadors de residus especi-
als
Tram. 314-00330/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

La Junta de Residus, d’acord amb les funcions que li
atribueix la legislació vigent a Catalunya en aquesta
matèria, s’ocupa directament de la recerca de llocs ap-
tes per a la ubicació de instal·lacions de deposició con-
trolada de residus especials, que són un servei públic de
la Generalitat.

Les empreses privades només són utilitzades per fer les
comprovacions geològiques i hidrogeològiques que no
pugui realitzar la Junta de Residus amb els seus serveis
propis.

Barcelona, 15 de febrer de 1996

Albert Vilalta
Conseller de Medi Ambient 1.25.15
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions
fetes per la Junta de Residus en rela-
ció amb l’emplaçament d’abocadors
de residus especials
Tram. 314-00332/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta amb la
número de tram. 314-00330/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
per a garantir la qualitat de l’aigua po-
table a la urbanització de Can
Mompart, de Vilanova del Vallès
(Vallès Oriental)
Tram. 314-00335/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. Daniel Sirera
i Bellés, del Grup Parlamentari Popular, NT 314-
00335/05 sobre les mesures per a garantir la qualitat de
l’aigua potable a la urbanització de Can Mompart, de
Vilanova del Vallès (Vallès Oriental).

D’acord amb la legislació vigent, correspon als ajunta-
ments assegurar el subministrament d’aigua potable al
seu municipi, bé directament o bé a través d’una em-
presa gestora del subministre. En cas de pèrdua de po-
tabilitat de l’aigua són aquests ens els que han d’acor-
dar les actuacions corresponents.

El Govern de la Generalitat entén que el subministra-
ment d’aigua potable és un servei essencial i té establer-
tes diverses línies de cofinançament amb els ens locals.
Les actuacions es realitzen a instància dels ajuntaments
i dins del més estricte respecte de l’autonomia de les
corporacions locals.

A banda dels controls sistemàtics que, d’acord amb la
legislació vigent, han d’efectuar els ajuntaments i/o
empreses gestores del subministre, el Departament de
Sanitat i Seguretat Social disposa d’un Programa de
Vigilància Sanitària dels Sistemes de Subministrament
d’Aigües de Consum Públic que efectua un seguiment
sistemàtic de la qualitat de l’aigua distribuïda i de les
condicions higienicosanitàries de les instal·lacions.
Quan es detecten deficiències, es comuniquen als ajun-

taments i s’ofereix el suport tècnic necessari per millo-
rar la qualitat de l’aigua o de les instal·lacions.

A partir de l’esmentat programa, el Departament de
Sanitat i Seguretat Social ha fet una avaluació dels ni-
vells de nitrats de la xarxa de subministrament de la
zona a què es refereix aquesta pregunta parlamentària.
De les dades obtingudes es desprèn que, en els darrers
cinc anys només una analítica, del mes de novembre de
1994, va superar la concentració màxima admissible
per nitrats, situació que es comunicà als organismes
competents i s’indicà a la companyia gestora del sub-
ministrament les actuacions a realitzar. Del resultat de
les anàlisis realitzades amb posterioritat, es desprèn que
no s’han ultrapassat els nivells legalment establerts per
aquest paràmetre.

Barcelona, 21 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els terminis i
els criteris establerts per a traslladar
els menors acollits al centre situat a la
finca l’Esperança, de Collserola
Tram. 314-00336/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Consell General del Poder Judicial va acordar que
l’Escola d’Estudis Judicials s’ubicaria a la finca «l’Es-
perança» de Barcelona el 29 de novembre de 1995.
Dels 25 menors que en aquella data estaven acollits al
Centre Educatiu l’Esperança, actualment en queden 9.

La reubicació en altres centres és un procés que s’està duent
a terme esglaonadament i està previst que quedi enllestit
abans de l’1 de març de 1996. Els criteris que es tenen en
compte són la naturalesa i el contingut de la mesura que es-
tan complint i l’evolució del seu procés educatiu.

Pel que fa a l’avaluació de les necessitats de la ciutat de
Barcelona quant a l’existència de centres de menors, el
Departament de Justícia considera que actualment i a
mig termini estan cobertes pels centres situats a les ro-
dalies de Barcelona, que disposen d’una xarxa de recur-
sos suficients.

Quant al personal del Centre Educatiu l’Esperança ha
estat reubicat, en la seva majoria, en altres centres de
menors de la Direcció General de Justícia Juvenil, i la
resta en d’altres òrgans del propi Departament de Justícia.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible
conflictivitat entre els interns dels cen-
tres penitenciaris des de la implanta-
ció del servei de restauració gestionat
per empreses externes
Tram. 314-00338/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon conjuntament les preguntes esmentades en els
termes següents:

La implantació del servei d’àpats gestionat per una
empresa externa comporta, inevitablement, un període
d’adaptació, atenent les especials circumstàncies que
envolten el medi penitenciari. Consegüentment, quan
es va oferir aquest servei per primera vegada, l’any
1991, es van produir algunes petites eventualitats que
han estat solucionades progressivament. En tot mo-
ment, els professionals i els responsables dels diferents
centres penitenciaris i de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris i de Rehabilitació han vetllat per la qua-
litat del servei i han orientat la correcció dels desajus-
tos inicials. Globalment, la valoració que es fa del fun-
cionament d’aquest servei és positiva.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina valora-
ció fa el Departament de Justícia del
funcionament del servei de restauració
gestionat per empreses externes en
alguns centres penitenciaris
Tram. 314-00339/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta amb la
número de tram. 314-00338/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la contractació
externa dels serveis de restauració del
centre penitenciari de Ponent
Tram. 314-00340/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

El Departament de Justícia, al llarg dels darrers anys, ha
optat per la privatització del servei d’àpats en els cen-
tres penitenciaris construïts per la Generalitat de Cata-
lunya i en tots aquells altres que les seves condicions ho
permetien, de la mateixa manera que ho fan la majoria
dels establiments públics, on els serveis de restauració
constitueixen un factor important, com ara col·legis,
residències d’avis, quarters, hospitals i centres de me-
nors.

Aquest sistema, que està molt generalitzat als països
més avançats d’Europa, té com a avantatges les millo-
res substancials tant en la qualitat com en la prestació
del servei, com a conseqüència de l’especialització i la
professionalització del personal i de les empreses que
el gestionen.

Per totes aquestes raons, i atès el bon funcionament del
servei d’àpats en els centres penitenciaris de Dones de
Barcelona, Joves, Quatre Camins i Brians, en el decurs
de l’any 1996 s’ha ampliat també el Centre Penitenci-
ari de Ponent.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
per a impedir el tràfic il ·legal a Catalu-
nya de llet en pols procedent de zones
contaminades per accidents nuclears
Tram. 314-00347/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a les preguntes formulades per la diputada I. Sr. Maria
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Olivares i Usac, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (IC-EV), NT 314-00347/05 i 314-
00348/05 sobre les mesures per a impedir el tràfic il·-

legal a Catalunya de llet en pols procedent de zones
contaminades per accidents nuclears i sobre les mesu-
res per a impedir l’entrada il·legal a Catalunya de pro-
ductes procedents de zones contaminades per accidents
nuclears.

El Govern de la Generalitat no ha tingut coneixement
que s’hagi produït cap tràfic de llet amb continguts ra-
dioactius superiors als permesos en el Reglament
(CEE) núm. 737/90, del Consell, relatiu a les condici-
ons d’importació de productes agrícoles originaris de
països tercers com a conseqüència de l’accident nuclear
de Txernòbil.

Aquesta norma prorroga el Reglament (CEE) núm.
3955/87 i s’adopta tenint en compte les disposicions del
Reglament (Auratom) núm. 3954/87, pel qual s’esta-
bleixen les toleràncies màximes de contaminació radi-
oactiva en els productes alimentaris i els pinsos com a
conseqüència d’un accident nuclear o qualsevol altre
cas d’emergència radiològica.

Les mesures per evitar l’entrada de llet i altres tipus
d’aliments procedents de països tercers, són competèn-
cia de la Unió Europea (UE) i els estats que la compo-
sen. La norma vigent per evitar l’entrada a la UE de
productes procedents de zones afectades per l’accident
nuclear de Txernòbil és l’assenyalat Reglament (CEE)
núm. 737/90.

Totes les importacions d’aliments a la UE han d’entrar
per un punt d’inspecció fronterera (PIF), lloc on es re-
alitzen els controls previstos a la Directriu del Consell
890/675/CEE, transposada el dret estatal mitjançant el
Reial Decret 2022/93, pel qual s’estableixen els con-
trols veterinaris aplicables als productes que s’introdu-
eixen en el territori nacional procedents de països que
no pertanyen a la Comunitat Europea.

En els PIF sempre es realitzen controls d’identitat i
documentals (inclosa la documentació sanitària del
producte), encara que l’aliment no vagi destinat a un
estat membre, és a dir, que només vagi en trànsit per la
UE amb destinació final a un país tercer.

Cal destacar que la pròpia UE, a través d’un procedi-
ment comú, reconeix els països tercers capaços de pro-
porcionar als estats membres de la UE garanties equi-
valents a les fixades per a la comercialització d’ali-
ments en el mercat comunitari. Mitjançant una decisió
comunitària s’estableix la llista provisional de països
tercers autoritzats per a la importació de llet crua, llet
tractada tèrmicament o productes lactis, entre els qual
hi ha Estònia.

Els sistemes internacionals de control sanitari d’ali-
ments es basen en la confiança mútua, previ el reconei-
xement de l’estatut sanitari dels diferents països. Aquest
sistema es concreta mitjançant acords bilaterals entre la
UE i els països tercers, entre els estats i els països ter-
cers (quan el producte no està harmonitzat a nivell co-
munitari), o mitjançant acords comercials simples: en
aquest cas el producte ha de complir les exigències del
país de destinació.

En els últims anys i com a conseqüència de l’entrada en
vigor del Mercat Únic Europeu i la creixent
lliberalització del comerç mundial després dels acords
de la Ronda Uruguai del GATT, tots els països estan
modernitzant els organismes i els procediments d’ins-
pecció alimentària per adaptar-los a les normes europe-
es: especialment els procediments d’informació entre
els PIF i els diferents agents del control sanitari (projec-
te Shift), la millora dels sistemes d’intercanvi ràpid
d’informació entre les administracions competents dels
diferents països i regions, i l’articulació de sistemes
específics de control en destinació.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
per a impedir l’entrada il ·legal a Catalu-
nya de productes procedents de zones
contaminades per accidents nuclears
Tram. 314-00348/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tram. 314-00347/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reforma de
les instal ·lacions de l’institut de batxi-
llerat Pau Casals, de Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 314-00356/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto resposta per escrit a la
pregunta amb núm. de registre 314-00356/05, formu-
lada per la diputada I. Sr. Carme Tolosana, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, so-
bre la reforma de les instal·lacions de l’institut de bat-
xillerat Pau Casals, de Badalona (Barcelonès).

El Departament d’Ensenyament té previst portar a ter-
me enguany diverses actuacions d’arranjament i millo-
ra de l’edifici on es troba ubicat l’institut de batxillerat
Pau Casals, de Badalona.

Altrament, el mapa escolar de Catalunya contempla,
amb prioritat 3, l’ampliació i millora general d’aquest
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centre per tal que disposi de quatre línies d’ESO i tres
de batxillerat.

Barcelona, 15 de febrer de 1996

Joan M. Pujals i Vallvè
Conseller d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les possibles
mancances assistencials que es
produiran al barri de Gràcia a partir del
trasllat del centre d’atenció continuada
de l’Hospital Evangèlic al barri d’Horta
Tram. 314-00357/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta  formulada pel diputat I. Sr. Isidre Bonet
i Palau, del Grup Parlamentari Popular, NT.314-00357/
05 sobre les possibles mancances assistencials que es
produiran al barri de Gràcia, a partir del trasllat del
centre d’atenció continuada a l’Hospital Evangèlic al
barri d’Horta.

El Centre d’Atenció Continuada de l’Hospital Evangè-
lic prestava serveis als barris de Gràcia, Horta i
Guinardó motiu pel qual el seu trasllat al Centre
d’Atenció Primària (CAP) del carrer Lisboa comporta-
rà l’apropament de l’atenció als veïns dels barris d’Hor-
ta-Guinardó.

Les urgències mèdiques dels veïns del barri de Gràcia
s’atendran a l’Hospital de l’Esperança durant les 24
hores del dia, i els tractaments d’infermeria als CAP de
barri de Gràcia (CAP Lesseps, CAP Torrent de les Flors
i CAP Quevedo) els dies laborals i a l’Hospital de l’Es-
perança les nits i els dies festius.

L’activitat que això representa és assumible per l’Hos-
pital de l’Esperança sense representar sobrecàrregues
assistencials ni disminucions d’accessibilitat. En el cas
puntual que això es produís (epidèmies, etc) es reforça-
ria l’esmentat servei.

Així, doncs, aquesta reestructuració no comportarà cap
mancança de serveis a la població de Gràcia i sí un
apropament dels serveis al barri d’Horta-Guinardó.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
previstes per a possibilitar el compli-
ment de la pena d’arrest de cap de set-
mana previst en el nou Codi penal
Tram. 314-00358/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

L’article 37.2 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi penal estableix que el compliment
de la pena d’arrest de cap de setmana es durà a terme
durant els divendres, dissabtes o diumenges en l’esta-
bliment penitenciari més proper al domicili de l’arres-
tat. No obstant això, si les circumstàncies ho aconse-
llen, el jutge o tribunal sentenciador podrà ordenar,
amb acord previ del reu i escoltat el Ministeri Fiscal,
que l’arrest de cap de setmana es compleixi durant al-
tres dies de la setmana, o si no existeix cap centre pe-
nitenciari en el partit judicial on resideixi el penat, sem-
pre que sigui possible, en dipòsits municipals.

El paràgraf quart de l’article esmentat remet a les altres
circumstàncies de l’execució el que s’estableixi regla-
mentàriament. Doncs bé, d’acord amb el que disposa
l’article 149.1.6 de la Constitució, correspon a l’Admi-
nistració de l’Estat el desenvolupament reglamentari de
l’execució d’aquesta pena.

No obstant això, el Departament de Justícia té previst
contactar amb diversos ens locals per tal d’emprar els
dipòsits municipals de detinguts, com també la possi-
bilitat d’adequar algun centre propi.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvenci-
ons atorgades pel COPCA els anys
1994-1995
Tram. 314-00362/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Subirà i Claus, conseller d’Indústria i Energia,
d’acord amb els articles 132 i 133 del Reglament del
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Parlament de Catalunya, respon la pregunta NT:314-
00362/05 formulada per l’I. Sr. Julio Ariza i Irigoyen,
diputat del Grup Parlamentari Popular.

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
(COPCA) és un organisme creat per la Generalitat de
Catalunya l’any 1987 i adscrit al Departament d’Indús-
tria i Energia.

Actualment, en formen part més d’un centenar d’enti-
tats (Cambres de Comerç d’Indústria i Navegació de
Catalunya, Associacions Sectorials i Exportadores així
com entitats relacionades amb el món empresarial, fi-
nancer i de la formació en comerç exterior).

El COPCA va néixer amb la finalitat d’impulsar i pro-
moure la internacionalització de l’empresa catalana.

Per tal de facilitar la presència de les empreses en els
diferents mercats internacionals, el COPCA treballa
conjuntament amb l’empresa a 29 països d’arreu del
món, a través de la xarxa de 32 centres de promoció de
negocis oberts actualment. Aquestes delegacions del
COPCA a l’estranger tenen com a objectiu facilitar a
l’empresa la seva introducció o consolidació en els
mercats exteriors d’acord amb la seva estratègia inter-
nacional.

1. El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
(COPCA) va incentivar 3.068 projectes l’any 1994 i
3.823 el 1995, realitzats per les entitats empresarials i
empreses catalanes, per a fomentar la internacionalitza-
ció activa.

2. El 1994 l’import total d’aquestes actuacions fou de
2.028 MPTA i el 1995 de 2.398 MPTA.

3. D’acord amb els estatuts del Consorci de Promoció
Comercial de Catalunya (COPCA) aprovats pel Govern
de la Generalitat de Catalunya pel Decret 236/1987, de
13 de juliol i posterior decret de modificació 145/1988,
són beneficiàries dels incentius les associacions empre-
sarials membres del Consorci i les empreses amb acti-
vitat econòmica a Catalunya.

El desembre de 1995 el Consorci de Promoció Comer-
cial de Catalunya  (COPCA) tenia acreditades 111 en-
titats, de les quals s’adjunta una relació.

Addicionalment el Consorci de Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA) va incentivar 4.868 empreses.

4. Les principals línies de suport a l’activitat internaci-
onal realitzades el 1995 foren:

a) Assessorament i formació
b) Prospecció de mercats
c) Accions comercials
d) Inversions  a l’exterior
De forma resumida, s’expliquen els programes de su-
port als negocis internacionals amb què es desenvolu-
pen aquestes línies.

Assessorament i formació Objectius

Programes de nous exportadors Assessorar les empreses
que desitgin preparar-se a
iniciar o promoure la seva
activitat exportadora

Programa de divulgació Proporcionar a les empre-

ses la informació i documen-
tació adequades sobre as-
pectes generals de comerç
internacional i de països i
mercats exteriors que facili-
tin la seva internacionalitza-
ció, mitjançant la celebració
de conferències, taules ro-
dones, jornades o seminaris
organitzats per les entitats
membres del COPCA.

Beques COPCA a Catalunya Iniciar o consolidar l’empre-
sa participant en l’activitat
exportadora, mitjançant l’as-
sessorament i la participació
directa d’un tècnic-promotor
en comerç exterior

Beques COPCA a l’estranger Proporcionar a joves amb
estudis universitaris o simi-
lars la possibilitat de realit-
zar pràctiques en empreses
o institucions a l’estranger.

Prospecció de mercats Objectius
Missions empresarials Introduir en un mercat els

productes o serveis d’un
grup d’empreses mitjançant
la visita d’aquest mercat or-
ganitzada i coordinada per
una associació empresarial.

Missió de prospecció individual Introduir en un mercat ob-
jectiu els productes i/o ser-
veis d’una empresa que de-
sitgi iniciar la seva presència
en l’esmentat mercat mitjan-
çant la visita d’aquest mer-
cat.

Visita a certàmens internacionalsPromoure l’activitat exterior
de l’empresa o entitat mit-
jançant l’assistència, com a
visitant, a certàmens inter-
nacionals.

Accions comercials Objectius

Mitjans de promoció Dotar l’empresa dels instru-
ments promocionals neces-
saris per a donar a conèixer
la seva imatge i els seus
productes en els mercats
exteriors.

Missió de compradors estrang. Incrementar les possibilitats
de negoci internacional de
l’empresa, a través de la vi-
sita de compradors estran-
gers a les seves depen-
dències i instal·lacions.

Programa individual de promoció Promoure l’activitat exporta-
dora d’una empresa a tra-
vés de la realització d’un
programa concret d’actua-
cions a desenvolupar durant
un any.

Grups d’exportació Iniciar o consolidar l’activitat
internacional de l’empresa
mitjançant la seva participa-
ció en el grup, com a forma
d’accedir conjuntament als
mercats internacionals

Inversions a l’exterior Objectius

Programa viabilitat implantació Recolzar les empreses que
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tenen projectes de creació
d’una empresa productiva
en un mercat exterior, mit-
jançant el finançament de
part de l’estudi de viabilitat  i
la presentació del projecte
a finançament internacional

Implantació en mercats exteriors Assolir la presència per-
manent d’una empresa o
d’un grup d’empreses en un
mercat exterior mitjançant
l’obertura d’algun tipus de
delegació

Ajut al crèdit inversió exterior Ajudar les empreses que
realitzin inversions de tipus
comercial, industrial o de
promoció per a la seva pre-
sència en els mercats inter-
nacionals

Barcelona, 21 de febrer de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria i Energia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’arranjament
de la senyalització de les carreteres C-
243 i C-244 a l’altura de Sant Sadurní
d’Anoia (Anoia)
Tram. 314-00363/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dins les obres, actualment en execució per part
d’aquest Departament, de reforçament de ferm de la C-
244 des de Puigdàlber fins a Vilafranca del Penedès, es
troba inclosa la renovació de la senyalització de la cru-
ïlla de la C-243 amb la C-244, les quals quedaran en-
llestides abans que s’acabi el proper mes de març.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les activitats
de l’empresa EPLICSA en l’àmbit terri-
torial de la comarca del Priorat
Tram. 314-00366/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto

resposta a la pregunta parlamentària NT 314-00366/05,
formulada pel diputat I. Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Parlamentari Socialista.

Eplicsa com a empresa instrumental del Departament
d’Indústria i Energia en matèria de reconversió i
reindustrialització només ha realitzat una actuació a la
comarca del Priorat, concretament a l’empresa Comer-
cial Esyde, SL.

Aquesta empresa, l’octubre de 1992 va sol·licitar l’ajut
de la Generalitat a través d’Eplicsa la qual, per tal
d’analitzar la situació real de la companyia, va
subcontractar la realització d’un diagnòstic de viabili-
tat, a l’empresa Biosca & Asociados.

Un cop analitzat l’estudi sobre l’empresa Comercial
Esyde, SL, Eplicsa va desestimar iniciar qualsevol al-
tre tipus d’actuació.

Barcelona, 14 de febrer de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria i Energia

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre els desperfectes produïts
al tram Vic-Riudellots de l’eix transversal
a l’altura d’Espinelves (Osona) i les mesu-
res a adoptar per a reparar-lo
Tram. 314-00371/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El proppassat dia 6 de febrer, aproximadament a les 19
hores, es va interrompre el trànsit entre els punts qui-
lomètrics 18 i 204 de l’Eix Transversal, en el terme
municipal d’Espinelves. En trànsit de vehicles va ser
desviat per la carretera GV-5441.

El motiu del desviament del trànsit va ser l’esllavissament
succeït en un talús situat en el punt quilomètric 200,2 i a uns
10 metres de la traça de l’Eix Transversal. Tot i la distància
entre el talús i la carretera, les fortes pluges que va patir la
zona varen produir l’arrossegament de terra i d’algunes ro-
ques que, malgrat que no varen envair la calçada de la carre-
tera (varen arribar al voral), van aconsellar el tall del trànsit per
raons de seguretat.

En aquests moments s’està procedint a efectuar la
sobreexcavació necessària per aconseguir rebaixar el pendent
del talús fins a deixar-lo com el dels terrapens, i es refarà la
cuneta del cap que es va trencar amb l’esllavissada, per tal
d’evitar que l’aigua de pluja corri pel talús.

El talús objecte d’aquests comentaris té una altura mà-
xima de 25 m., va ser construït per excavació ara farà
uns 18 mesos amb un pendent 1:1. Es va construir amb
una berma a uns 15 m. d’altura, on es va situar una
cuneta de recollida d’aigües.

Des de la seva construcció no va presentar cap problema.

Això no obstant, el proppassat dia 6 es va produir una
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esllavissada com a conseqüència de diversos factors
que se superposaren:

a) Malgrat el temps transcorregut (un any i mig) la des-
compressió del terreny, conseqüència de la pròpia ex-
cavació del talús, va provocar moviments d’assenta-
ment en la zona de coronament del talús.

b) Les fortes i puntuals pluges sofertes en la zona va-
ren accelerar la descompressió assenyalada.

Tot això va ocasionar la ruptura de la cuneta de recolli-
da d’aigües (situada a dalt del talús), la qual cosa va
agreujar el problema amb una conseqüència més: les
aigües varen arrossegar les terres fins a la carretera,
apropant-s’hi malgrat la distància de 10 m. existent.

El tram Vic-Girona, de l’Eix Transversal, presenta unes
característiques geotècniques molt complicades com ja
es va detectar als estudis previs a la realització del pro-
jecte. Els talussos que van requerir la construcció del
traçat, tres-cents en total, van ser executats d’acord amb
les indicacions de l’estudi geotècnic corresponent a
cada tram, i van estar acabats sense que presentessin
problemes, fa entre dotze i vint mesos. De la totalitat
dels talussos construïts, cent-cinquanta presenten unes
característiques similars amb uns pendents molt mode-
rats d’1:1 com el que es va veure afectat per l’esllavis-
sada del passat 6 de gener.

Com a mesura precautòria i conseqüència d’allò abans
esmentat, s’està duent a terme una inspecció dels talus-
sos més rellevants, per veure si cal alguna actuació
puntual complementària. També s’està revisant l’estat
de les cunetes de guarda dels talussos, per si haguessin
sofert algun desperfecte amb les recents pluges.

El cost econòmic del retalussat no es pot carregar a
l’empresa constructora, perquè l’obra es va executar
d’acord amb el projecte contractat. La sobreexcavació
que ara s’està fent és la mateixa que s’hagués fet abans,
si s’hagués dubtat de l’estabilitat del talús i el seu cost
s’hagués abonat a l’empresa constructora en aquell
moment.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la denúncia
presentada davant la delegació del
Departament de Treball de Girona pels
treballadors de Ràdio Free Europe-
Ràdio Liberty
Tram. 314-00372/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom

del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a les preguntes formulades pel diputat I. Sr. Joan Boa-
da i Masoliver, del Grup parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds. (Tram. 314-00372/05 i 314-
00373/05).

Efectuades les degudes comprovacions, no consta la
presentació d’una denúncia dels treballadors de Ràdio
Free Europe – Ràdio Liberty el passat 10 d’octubre de
1995 a la Delegació Territorial del Departament de Tre-
ball a Girona. Suposem que en la pregunta es vol fer
referència a un escrit que, amb aquella mateixa data,
fou presentat per quatre treballadors de dita emissora,
com al·legacions a l’expedient  de regulació d’ocupació
instat per l’empresa.

Per aquesta raó, l’esmentat escrit d’al·legacions s’em-
marcava en l’àmbit de tramitació de l’expedient de re-
gulació d’ocupació seguit a la Delegació del Departa-
ment de Treball a Girona, i fou considerat degudament
a l’hora de dictar la pertinent resolució. A més el con-
tingut de l’escrit d’al·legacions es va posar en coneixe-
ment de l’Inspector de Treball actuant, que va emetre
l’informe preceptiu tenint en compte les al·legacions
dels treballadors.

Respecte als criteris que varen portar a la Delegació
Territorial a Girona a aprovar l’expedient de regulació
d’ocupació, diverses van ser les circumstàncies
concorrents  que en aquell moment varen determinar la
decisió administrativa:

a) L’existència d’una acord entre l’empresa i la repre-
sentació legal dels treballadors per portar a terme la
rescissió dels contractes laborals de 52 treballadors,
tenint en compte, a més a més, que aquesta conformi-
tat fou ratificada mitjançant la incorporació a l’expedi-
ent de les acceptacions individuals de 44 dels 52 emple-
ats de la plantilla.

b) L’existència de causa econòmica, atesa la no renova-
ció de la partida pressupostària assignada pel Govern
dels Estats Units, que constituïa l’única font d’ingres-
sos de l’empresa.

c) La Inspecció de Treball va informar a l’Autoritat
Laboral en el sentit que amb data 11 d’octubre de 1995
no existia constància de la continuïtat de l’activitat
empresarial en el centre de treball de Pals.

En conseqüència, atès que l’acord entre l’empresa i la
representació dels treballadors és vinculant per l’Admi-
nistració, en aquell moment i amb els elements de ju-
dici de que disposava, la Delegació Territorial a Girona
va resoldre autoritzar la rescissió contractual, donat que
no es varen acreditar irregularitats; tenint en compte, a
més, que la Inspecció de Treball no va apreciar concor-
rent cap de les circumstàncies ressenyades a l’article
51.5 del text refós de l’Estatut dels Treballadors («...
indicis raonables de frau, dol, coacció o abús de dret en
la conclusió del pacte laboral») com per abstenir-se de
resoldre i trametre l’expedient als òrgans de la jurisdic-
ció social.

El fet que amb posterioritat a la resolució de la Delega-
ció Territorial s’hagi constatat que el Govern dels Es-
tats Units opera a l’emissora de radiodifusió de Pals,
s’ha considerar una circumstància sobrevinguda, que ja
ha tingut en compte en tràmit de recurs per la Direcció
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General de Relacions Laborals del Departament de
Treball, que ha decidit trametre l’expedient de regula-
ció d’ocupació a l’autoritat judicial, perquè determini
si existeix successió d’empreses en frau dels drets dels
treballadors, abstenint-nos de resoldre en tant no recai-
gui sentència judicial, tot això de conformitat amb l’ar-
ticle 51.5 del text refós de l’Estatut dels Treballadors.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Ignasi Farreres i Bochaca
Conseller de Treball

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aprovació per
la delegació del Departament de Tre-
ball a Girona de l’expedient de regula-
ció presentat per Ràdio Free Europe-
Ràdio Liberty
Tram. 314-00373/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00373/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Projecte
d’urbanització de Sant Martí
d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 314-00374/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

L’Ajuntament de L’Escala no ha tramès a la Comissió
d’Urbanisme de Girona cap projecte d’urbanització de
Sant Martí d’Empúries o projecte del nucli antic de
Sant Martí d’Empúries i, en conseqüència, el Servei
Territorial no té coneixement de la seva aprovació de-
finitiva. Únicament consta a la Comissió d’Urbanisme
de Girona l’aprovació definitiva del Pla Especial
d’Empúries, aprovat definitivament en sessió de 21 de
març de 1990 i publicat al Diari Oficial de a Generali-
tat el 13 de juny de 1990, per tant l’obra deu correspon-
dre a les que s’anomenen «obres ordinàries».

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la responsabi-
litat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca en l’arrencament
d’arbres i plantes de la finca Casa Fo-
restal a conseqüència de les obres
d’urbanització del casc antic del nucli
de Sant Martí d’Empúries (Alt
Empordà)
Tram. 314-00375/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

L’Ajuntament de l’Escala va procedir a l’arrancada
d’arbres i plantes de la finca anomenada Casa Forestal,
per tal de poder accedir a la caseta del guarda (annexa
a la Casa Forestal) i enderrocar-la, ja que amenaçava
ruïna. El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca de la Generalitat, que n’és el titular, ja tenia conei-
xement dels fets.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’autorització
del Departament de Cultura a l’Ajunta-
ment de l’Escala per a les obres d’ur-
banització del casc antic del nucli de
Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 314-00376/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

La incoació de l’expedient com a conjunt històric afec-
ta els treballs d’urbanització que es duen a terme, en la
mesura que aquests treballs han de ser supervisats i/o
autoritzats per la Comissió Territorial de Girona del
Patrimoni Històric. Aquesta Comissió té previst de
constituir el proper dia 27 de febrer, una ponència ex-
traordinària  d’estudi i avaluació de la situació i les se-
ves possibles afectacions en el patrimoni històric. En
aquests moments, doncs, l’Ajuntament encara no ha
elevat una petició formal d’autorització de les obres al
Departament de Cultura.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la inclusió del
Projecte d’urbanització de Sant Martí
d’Empúries (Alt Empordà) en el Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya
1992-1995
Tram. 314-00377/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

1) Les obres del projecte d’Urbanització de Sant Martí
d’Empúries estan finançades parcialment en el PUOSC
de l’any 1993 de la següent forma:

Pressupost total: 76,70 MPTA
Aportació corporació: 53,69 MPTA
Subvenció PUOSC: 23,01 MPTA

2) L’Ajuntament de l’Escala, l’octubre de 1991 va sol·-

licitar la inclusió al quadrienni 92-95 del projecte se-
güent:

– Títol «Urbanització de Sant Martí d’Empúries»
– Tècnic redactor: A. Fernández de la Reguera
– Pressupost d’execució per contacte: 67,70 MPTA

3) L’obra de referència es va incloure en el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, any 1993 mitjançant
Decret 48/1993 de 23 de febrer (DOGC núm. 1719 de
12.03.93) en el programa específic per a obres d’urba-
nització de vies públiques urbanes amb el núm. 93/373-
PU i amb els imports indicats en el punt 1.

4) L’Ajuntament ha fet tramesa de les següents certifi-
cacions:

Certificació núm. 1
– Import 11,92 MPTA
– Subvenció   4,16 MPTA

Certificació núm. 2
– Import 26,11 MPTA
– Subvenció   9,12 MPTA

5) Pel que fa als fons provinents de la Generalitat de
3,20 MPTA, s’ha abonat al Consell Comarcal, en data
15 de novembre de 1994, el 75% de la subvenció per
import de 2,43 MPTA.

El 75% de la subvenció provinent de l’Administració
de l’Estat de 14,83 MPTA s’ha tramès al Departament
d’Economia i Finances amb el número d’índex 4683/
04 i el número de relació 112.106.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els possibles
problemes derivats del consum de llet
en pols provinent d’Estònia sense el
control sanitari corresponent
Tram. 314-00378/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a la pregunta formulada per la Diputada I. Sra. Imma
Mayol i Beltran, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV), NT 314-00378/05 so-
bre els possibles problemes derivats del consum de llet
pols provinent d’Estònia sense el control sanitari cor-
responent.

Després de les investigacions practicades s’ha descar-
tat el risc per a la salut de les persones derivat del con-
sum de llet en pols procedent d’Estònia. Aquesta llet va
passar els controls sanitaris en els Punts d’Inspecció
Fronterera (PIF) establerts per la Unió Europea per a
l’entrada d’aliments en el seu territori, ja sigui la seva
destinació final un estat membre o bé vagin en trànsit
cap a un país tercer.

Estònia és un país autoritzat per importar llet i produc-
tes lactis de la Unió Europea, d’acord amb la seva situ-
ació zoosanitària i el reconeixement de les garanties
que ofereixen els organismes i els sistemes de control
d’aquest país.

Cal recordar que en el marc del comerç mundial d’ali-
ments, no només la Unió Europea exigeix garanties
sanitàries. Països com ara el Marroc, Tunísica, els Es-
tats Units d’Amèrica, Cuba o Polònia, entre tants altres,
imposen als aliments que importen, condicions sanità-
ries equivalents a les del a Unió Europea, seguint les
recomanacions científiques del Comitè del Codex
Alimentarius Mundi de la FAO-OMS.

D’altra banda i com a garantia afegida als controls ofi-
cials en origen i els controls sanitaris oficials duaners,
les empreses europees, d’acord amb les normes sanità-
ries que regulen la producció i comercialització de llet
i productes lactis, realitzen autocontrols de les matèri-
es primeres que reben i dels productes que elaboren per
tal de garantir la seva salubritat abans de comercialit-
zar-los. Els serveis oficials d’inspecció supervisen
periòdicament l’acompliment d’aquestes normes.

Barcelona, 21 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció
d’un centre d’assistència primària a
Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-00379/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a les preguntes formulades per la Diputada I. Sra. Imma
Mayol i Beltran, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV), NT 314-00379/05, 314-
00380/05, 314-00381/05 i 314-00382/05 sobre la cons-
trucció i la gestió del nou centre d’assistència primària
de Vilassar de Mar (Maresme), sobre la cobertura actu-
al de l’assistència sanitària primària a Vilassar de Mar
i sobre els horaris i els dispositius assistencials actuals
del servei d’atenció d’urgències a Vilassar de Mar.

Ara per ara no existeix cap previsió en ferm sobre la
construcció del Centre d’Atenció Primària (CAP) de
Vilassar de Mar, la qual estarà en funció de les dispo-
nibilitats pressupostàries dels propers anys.

La cobertura poblacional que abastarà el futur CAP és
la que correspon a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
«Vilassar de Mar», que està formada pels municipis de
Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, i abasta un total de
14.929 habitants, segons el cens de 1991.

Pel que fa a la provisió dels serveis de l’Equip d’Aten-
ció Primària (EAP) de l’esmentada ABS, val a dir que
seguirà el procés habitual de cessió de la gestió, la qual
es tradueix bàsicament en tres possibilitats:

– provisió a càrrec de l’Institut Català de la Salut (ICS).

– establiment d’un conveni (consorci o empreses públi-
ques), o bé

– concurs (adjudicació a una entitat proveïdora de ca-
ràcter privat, que inclou la possibilitat de gestió direc-
ta a càrrec de professionals sanitaris).

Actualment, l’atenció primària al municipi de Vilassar
de Mar està coberta per 1 metge titular d’APD, 3 met-
ges generals de contingent, 1 pediatre de contingent, 1
ATS titular d’APD i 1 ATS de contingent. Aquests pro-
fessionals tenen un horari de consulta de dues hores i
mitja al dia i atenen la població en un consultori local
de titularitat municipal.

Finalment, en quant a l’atenció a les urgències, val a dir
que, atès que no hi ha cap servei d’urgències de l’ICS
a la mateixa població, els professionals estan obligats
a cobrir l’atenció urgent durant les 24 hores del dia, tant
els dies laborables com les festius.

La localització dels professionals es realitza per mitjà
del telèfon del seu domicili particular, el qual consta al

document d’assignació de metge que s’entrega junta-
ment amb la targeta d’afiliació a la Seguretat Social.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la gestió del
nou centre d’assistència primària de
Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-00380/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00379/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cobertura
actual de l’assistència sanitària primà-
ria a Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-00381/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00379/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre sobre els hora-
ris i els dispositius assistencials actu-
als del servei d’atenció d’urgències a
Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-00382/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00379/05.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre serveis con-
tractats a les empreses del grup Serhs
per centres hospitalaris finançats per
la Generalitat
Tram. 314-00385/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto la resposta per escrit
a les preguntes formulades per la Diputada I. Sra. Imma
Mayol i Beltran, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV), NT 314-00385/05 i
314-00386/05 sobre els serveis contractats a les empre-
ses del grup Serhs per centres hospitalaris finançats per
la Generalitat i sobre quins han estat els anys en què els
centres hospitalaris de Catalunya finançats per la Gene-
ralitat han contractat serveis a les empreses del grup
Serhs.

Als centres hospitalaris de l’Institut Català de la Salut,
que són finançats directament per la Generalitat de
Catalunya, no tenen cap servei contractat amb cap
empresa del Grup Serhs.

Pel que fa a la resta de centres de la Xarxa Hospitalà-
ria d’Utilització Pública, no disposem de la informació
requerida, atès que aquests centres no són finançats
directament per la Generalitat de Catalunya, sinó mit-
jançant la contraprestació econòmica dels serveis sani-
taris contractats pel Servei Català de la Salut.

D’altra banda, el Servei Català de la Salut ha adquirit
equipament divers a l’empresa Equip Turis, SA entre
els anys 1992 i 1995. S’adjunta com a annex el detall
d’aquestes contractacions.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins han es-
tat els anys en què els centres hospita-
laris de Catalunya finançats per la Ge-
neralitat han contractat serveis a les
empreses del grup Serhs
Tram. 314-00386/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00385/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre mesures dis-
criminatòries per raó de raça a l’entra-
da de locals públics
Tram. 314-00387/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment del que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en respos-
ta a la pregunta formulada pel Diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya, I. Sr. Ignasi Riera i
Gassiot, assenyalada amb el Núm. de Tramitació 314-
00387/05, (BOPC núm. 12, pàg. 821, de 6 de febrer de
1996) tinc l’honor de manifestar el següent:

D’acord amb el que estableix la Llei 10/1990, de 15 de
juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recre-
atives i els establiments públics en l’apartat 4 del seu
article 16, les condicions objectives en què es pot exer-
cir el dret d’admissió a un establiment públic han de ser
públiques i conegudes per tal que l’accés als locals i als
establiments de pública concurrència sotmesos a la dita
Llei –com és el cas de la carpa objecte de pregunta– no
pugui ser negat de manera arbitrària o improcedent.

Per tant, aquesta normativa reconeix el dret dels titulars
d’establiments i locals de pública concurrència a impe-
dir l’accés als mateixos de determinades persones, però
deixa establert que aquest dret no és absolut, limitat o
subjecte al criteri discrecional del titular, sinó que res-
ta condicionat a uns requisits: manifestació d’actituds
violentes, que puguin produir perill o molèsties a altres
espectadors o usuaris, o bé que dificultin el desenvolu-
pament normal d’un espectacle o activitat recreativa.

Cal no oblidar, d’altra banda, que és el mateix marc
constitucional el que, de forma genèrica impedeix que
es produeixi un tractament diferenciat o discriminato-
ri a una persona amb motiu de les seves ideologia o
religió o de les seves característiques personal físiques
(raça, disminucions físiques o psíquiques).
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Durant l’any 1995, la Direcció General del Joc i d’Es-
pectacles han rebut 43 denúncies d’usuaris per haver-
los estat impedit l’accés a un local de pública concur-
rència. En la línia del que ha estat exposat anteriorment,
cal distingir entre aquelles que denunciaven una pre-
sumpta discriminació contrària als principis constituci-
onals abans esmentats, de les que basen la denúncia en
la no-acceptació de l’apreciació del responsable del
local quant a l’agressivitat o violència, perillositat o
destorb per l’altri de l’actitud mantinguda.

En el primer dels supòsits es troben 4 denúncies, 2 per
raó de raça, 1 per disminució psíquica i 1 per disminu-
ció física. Les 39 restants es subsumeixen en el segon
supòsit.

En tots els casos, la Direcció General del Joc i d’Espec-
tacles ha obert diligències informatives per tal d’esbri-
nar si hi han indicis que s’hagi produït una denegació
d’accés arbitrària o improcedent, en quin cas es proce-
deix a la incoació d’expedient sancionador per la co-
missió d’una falta tipificada com a greu per l’article
24.i) de la Llei 10/1995 abans esmentada. Cas que re-
sultés provada la comissió d’aquesta falta greu, el titu-
lar del local o establiment de pública concurrència po-
dria ser sancionat amb multa de fins a 1 milió de PTA
i/o tancament provisional per un període màxim de sis
mesos, d’acord amb el que disposa l’article 27 de la
mateixa Llei 10/1995.

Cal tenir en compte, però, que d’acord amb el que pre-
veu l’article 36 de la Llei referida, hi ha municipis que
tenen delegada la competència sancionadora per infrac-
ció de la normativa en matèria de policia de l’especta-
cle, activitats recreatives i establiments públics. Per
tant, en aquests casos, és l’ajuntament qui, en ús de la
competència que li ha estat delegada, ha de dur a terme
l’activitat investigadora i, si s’escau, sancionadora res-
pecte de les faltes comeses en aquesta matèria per es-
tabliments i locals del seu terme municipal.

Aquest és el cas de l’Ajuntament de Badalona que, per
Resolucions de 27 de febrer de 1992 se li van delegar les
competències sancionadores que corresponen al Conse-
ller de Governació, el Director General del Joc i d’Espec-
tacles i el Delegat Territorial del Govern de la Generali-
tat a Barcelona. Per tant, en el cas que es planteja a la
pregunta, correspondria a aquest consistori la incoació
d’expedient sancionador i imposició de sanció.

No consta cap denúncia de la Direcció General sobre
els fets objecte de la pregunta. Tampoc, segons que ha
pogut saber la Direcció General del Joc i d’Espectacles
de fonts de l’Ajuntament de Badalona i la Guàrdia Ur-
bana d’aquella localitat, la persona a qui es va denegar
l’accés a la Carpa Polèmic de forma presumptament
discriminatòria no ha presentat denúncia davant d’ells.
Tanmateix, la Direcció General del Joc i d’Espectacles,
arran dels fets denunciats per l’Il·lustre senyor Diputat
preguntant, ha obert expedient informatiu les conclusi-
ons del qual seran trameses a l’Ajuntament de
Badalona perquè actuï en conseqüència.

Barcelona, 23 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les presump-
tes irregularitats reflectides en l’infor-
me elaborat per l’extresorer del Con-
sell Comarcal del Priorat
Tram. 314-00388/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment del que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en respos-
ta a les preguntes formulades pel Diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya, I. Sr. Víctor
Gimeno i Sanz, assenyalades amb el Núm. de Tramita-
ció 314-00388, 314-00389 i 314-00390, (BOPC núm.
12, pàg. 821 i 822, de 6 de febrer de 1996) tinc l’honor
de manifestar el següent:

El Govern no ha tingut altra font de coneixement de
l’existència de presumptes irregularitats al Consell
Comarcal del Priorat, o de l’informe que esmenta l’Il·-

lustre senyor Diputat preguntant i que interpreto fa re-
ferència al que els mitjans de comunicació atribueixen
al Sr. Miralves, que la dels mateixos mitjans de comu-
nicació.

En el supòsit que el Govern rebés una denúncia sobre
l’existència de possibles irregularitats comptables en la
gestió econòmica, financera i comptable d’una entitat
local, i atès que la Sindicatura de Comptes solament
actua d’ofici o a petició del Parlament, hauria d’actu-
ar a través del grup parlamentari que dóna suport al
Govern, presentant una sol·licitud d’informe de fisca-
lització a la Sindicatura de Comptes perquè li donés el
tràmit adient. Aquest és l’òrgan encarregat d’analitzar
la denúncia per tal de distingir si procedeix la instruc-
ció d’expedient de fiscalització o si procedeix la seva
tramesa al «Tribunal de Cuentas» per tractar-se d’un
procés d’enjudiciament comptable, en què aquest és
l’únic òrgan competent.

En el cas objecte de la pregunta, i com ja ha quedat
establert, el Govern no ha rebut cap notificació del
Consell Comarcal del Priorat referent a les actuacions
que haguessin iniciat llurs representants, sinó que, com
s’ha dit, n’ha tingut coneixement pels mitjans de comu-
nicació. I és a partir d’aquest coneixement que el grup
de la majoria va presentar la sol·licitud d’informe de
fiscalització de la Sindicatura de Comptes assenyalat
amb el número de tramitació 250-00062/05.

Ara bé, precisament perquè el coneixement del Govern
deriva dels mitjans de comunicació, i per respecte a la
independència del Poder Judicial, el Govern no pot
pronunciar-se sobre els fets, ja que correspon a la ins-
tància judicial la seva investigació i pronunciament
sobre si constitueixen o no fets tipificats per la Llei com
a sancionables, i ordenar, en conseqüència, les actuaci-
ons que s’escaiguin.
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Pel que fa a les declaracions que l’Il·lustre senyor Di-
putat preguntant atribueix al M. H. President de la Ge-
neralitat en la seva visita al Priorat el passat dia 20 de
gener, em plau aclarir que no han estat mai formulades
en els termes exposats a la pregunta.

El que va dir el M. H. President de la Generalitat el 20
de gener al Priorat, i va repetir davant del Ple d’aquesta
Cambra el passat dia 7 de febrer, és que el Govern de
la Generalitat no té possibilitat d’intervenció en aquest
àmbit perquè això suposaria una intromissió en el camp
de l’autonomia dels ens locals. Pertoca a d’altres òrgans
(Sindicatura de Comptes i Poder Judicial) la competèn-
cia per fiscalitzar-los i, si s’escau, delimitar les respon-
sabilitats que puguin derivar-se.

Ara bé, un cop establert que el Govern de la Generali-
tat no pot depurar responsabilitats d’equips de govern
d’ens locals, resta una altra possibilitat d’actuació per
part de la coalició CDC - UDC que, legítimament i
d’acord amb els seus estatuts, pot iniciar actuacions per
tal d’esbrinar el fets i procedir, si s’escau, a la incoació
d’expedient per l’actuació irregular d’algun dels seus
afiliats o càrrecs electes. Així ho han fet els seus diri-
gents i això es referia el President en les declaracions
a què fa referència l’Il·lustre senyor Diputat preguntant.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
preses a partir de les irregularitats de-
tectades ja en el segon semestre del
1993 en el Consell Comarcal del Prio-
rat
Tram. 314-00389/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00388/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les declaraci-
ons del president de la Generalitat res-
pecte a les irregularitats en la gestió
del Consell Comarcal del Priorat
Tram. 314-00390/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta con-
juntament amb la núm. de tram. 314-00388/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la recomana-
ció d’empreses per a l’elaboració d’es-
tudis feta des de la Diputació de Tarra-
gona a ajuntaments, consells comar-
cals i altres organismes públics
Tram. 314-00391/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment del que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en respos-
ta a les preguntes formulades pel Diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya, I. Sr. Víctor
Gimeno i Sanz, assenyalades amb el Núm. de Tramita-
ció 314-00391/05, 314-00392/05, 314-00393/05 i 314-
00394/05, (BOPC núm. 12, pàgs. 822 i 823, de 6 de
febrer de 1996) tinc l’honor de manifestar el següent:

L’article 137 de la Constitució Espanyola reconeix als
ens locals –i, com a tal, a la

Diputació de Tarragona– autonomia per a la gestió dels
seus interessos. D’altra banda, la Carta Europea d’Au-
tonomia Local, signada el 15 d’octubre de 1985 pel
Regne d’Espanya, desenvolupa el concepte d’autono-
mia local. Finalment, la Sentència del Tribunal Cons-
titucional 4/1981, de 2 de febrer, concreta molt especí-
ficament l’autonomia local, quan diu que, dins el marc
constitucional «no son possibles en cap cas els controls
genèrics i indeterminats que situïn els ens locals en una
posició de subordinació o de quasi jerarquia» i que els
controls puntuals es justifiquen tan sols en el supòsits
en què l’exercici de competències locals incideixi en
interessos supralocals.

En conseqüència, la Generalitat no pot ni ha controlat,
en cap moment, amb quines empreses contracta la Di-
putació de Tarragona, ni disposa d’elements per a for-
mar o expressar judicis sobre empreses contractistes de
la Diputació, treballs efectuats per les esmentades em-
preses contractistes, o presumptes relacions entre les
esmentades empreses i els consells comarcals.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el finançament
o la subvenció d’estudis sense garan-
tia prèvia de qualitat a càrrec de la Di-
putació de Tarragona
Tram. 314-00392/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00388/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els estudis i
els treballs encarregats per la Diputa-
ció de Tarragona a l’empresa Biosca
Asociados des de l’any 1990
Tram. 314-00393/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00388/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els estudis i
els treballs encarregats per la Diputa-
ció de Tarragona a l’empresa Eco Lò-
gica des de l’any 1990
Tram. 314-00394/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la núm. de tram. 314-00388/05.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els controls
del Departament de Governació a la
gestió pressupostària del Consell Co-
marcal del Priorat des de l’any 1990
Tram. 314-00398/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment del que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en respos-
ta a la pregunta formulada pel Diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya, I. Sr. Víctor
Gimeno i Sanz, assenyalada amb el Núm. de Tramita-
ció 314-00398/05, (BOPC núm. 12, pàg. 824, de 6 de
febrer de 1996) tinc l’honor de manifestar el següent:

Tal i com exposava a l’Il·lustre senyor Diputat pregun-
tant en la resposta donada a les seves preguntes asse-
nyalades amb els números de tramitació 314-00391/05
i tres següents correlatius, l’article 137 de la Constitu-
ció Espanyola reconeix als ens locals –i, com a tals, als
Consells Comarcals– autonomia per a la gestió dels
seus interessos. D’altra banda, la Carta Europea d’Au-
tonomia Local, signada el 15 d’octubre de 1985 pel
Regne d’Espanya, desenvolupa el concepte d’autono-
mia local. Finalment, la Sentència del Tribunal Cons-
titucional 4/1981, de 2 febrer, concreta molt especí-
ficament l’autonomia local, quan diu que, dins el marc
constitucional «no son possibles en cap cas els controls
genèrics i indeterminats que situïn els ens locals en una
posició de subordinació o de quasi jerarquia» i que els
controls puntuals es justifiquen  tan sols en els supòsits
en què l’exercici de competències locals incideixi en
interessos supralocals.

En conseqüència, el Decret 369/1986, de 18 de desembre,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals al
Departament de Governació i d’Economia i Finances –
actualment derogat– ni atribuïa, ni podia atribuir d’acord
amb el principi de jerarquia normativa, cap mena de fun-
cions de control sobre la gestió pressupostària del Consell
Comarcal del Priorat, com tampoc no ho va ni ho pot fer
la regulació actualment vigent establerta pel Decret 94/
1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matè-
ria d’hisendes locals als departaments de Governació i
d’Economia i Finances.

En aquest mateix sentit cal recordar que amb posteriori-
tat al Decret esmentat a la pregunta va ser aprovada amb
rang de Llei de Bases la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, la exposició de mo-
tius de la qual conté aquest revelador paràgraf:

«El principi d’autonomia, referit a l’àmbit de l’activi-
tat financera local, es tradueix en la capacitat dels ens
locals per a governar llurs hisendes. Aquesta capacitat
implica quelcom més que la supressió de la tutela fi-
nancera de l’Estat damunt el sector local, involucrant
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aquestes corporacions en el procés d’obtenció i desti-
nació dels seus recursos financers, i permetent-los in-
cidir en la determinació del volum d’aquests recursos
i en la lliure organització de la seva despesa, tal i com
ha declarat expressament el Tribunal Constitucional en
la seva tasca integradora de la Norma Fonamental».

En conseqüència, tant atenent al marc legal de rang su-
perior al Decret esmentat a la pregunta, com al tenor li-
teral del mateix Decret, queda ben palès que els ens locals
han de trametre informació referent als seus pre-ssupostos
i liquidacions per tal que siguin objecte de «custòdia i
tractament», però en cap cas de control. Aquest tracta-
ment s’entén sempre a efectes estadístics, o bé en relació
a les úniques operacions dels ens locals subjectes a l’au-
torització de l’Administració de la Generalitat: alienar,
gravar o permutar els béns immobles patrimonials, i la
concertació d’operacions d’endeutament.

L’expressió «control» apareix tan sols referida a «la
destinació de les subvencions atorgades per la Genera-
litat en matèria de cooperació a les obres i serveis de
competència municipal», i s’ha d’interpretar com la
lògica potestat que tota administració té a l’hora de
comprovar si els ajuts o les subvencions que atorga
s’apliquen correctament, i que es compleix amb l’exi-
gència de presentació de documentació justificativa de
la realització de l’actuació subvencionada i, eventual-
ment, amb la corresponent comprovació física, per part
dels seus serveis tècnics.

Pels motius abans exposats, no s’ha produït cap tipus
d’informe sobre la «gestió pressupostària» del Consell
Comarcal del Priorat.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els valors de
clor mesurats a Flix el dia 21 de gener
de 1996 després de produir-se una fui-
ta de gas tòxic a l’empresa Erkimia
Tram. 314-00417/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Subirà i Claus, Conseller d’Indústria i Energia,
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto res-
posta a la pregunta parlamentària 314-00417/05, for-
mulada per l’I. Sr. Víctor Gimeno i Sanz, Diputat del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds.

Els valors mesurats a Flix de concentració de clor a
l’aire com a conseqüència de l’accident a Erkimia va-
rem seguir la següent evolució:

Els primers senyals de presència de clor a l’atmosfera els
dóna el sensor instal·lat a l’estació metereològica a les
dues hores vint-i-nou minuts (2:29 hores), amb una con-
centració d’una part per milió (ppm), que arriba a 5 ppm
a les 2:50 hores, mantenint-se en aquest valor fins a les
3:51 hores, per baixar fins a 1 ppm a les 3:54 hores. En-
tre les 3:54 i 4:22, els valors oscil·len entre 1 ppm i 1,5
ppm i s’anul·la definitivament a les 4:33 hores.

El sensor de l’Ajuntament dóna el primer senyal a les
2:51 hores, amb una concentració de 2,5 ppm, que puja
ràpidament fins a 25,8 pm a les 2:55. Aquesta concen-
tració es manté durant tres minuts, fins a les 2:58 hores,
en què comença a baixar fins a 2 ppm a les 3:05 i zero
a les 3,17 hores .

Perquè la situació sigui letal es necessiten 430 ppm
respirats durant mitja hora o bé 1000 ppm respirats
durant tres minuts.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria i Energia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els efectes
produïts a les persones i a l’atmosfera
per la fuita de gas tòxic produïda el 21
de gener de 1996 a l’empresa Erkimia
de Flix
Tram. 314-00418/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Subirà i Claus, Conseller d’Indústria i Energia,
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto
resposta a la pregunta parlamentària 314-00418/05,
formulada per l’I. Sr. Víctor Gimeno i Sanz, Diputat del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds.

Dels 6.000 Kgs de clor escapats de la planta de
clorometans, només 2.200 Kgs. es van evaporar a l’at-
mosfera, produint sobre les persones els efectes que es
descriuen a continuació:

Dins les hores posteriors a l’accident, es van atendre un
total de 18 persones, amb clínica lleu de tos irritativa i
irritació d’ulls, que només van requerir assistència
mèdica ambulatòria. Dues persones més van rebre as-
sistència hospitalària, amb diagnòstic  d’intoxicació
lleu per inhalació accidental de clor. Varen ésser dona-
des d’alta a les 11.10 hores i 11:25 hores respectiva-
ment, el mateix dia 21.

El control de l’activitat assistencial del CAP de Flix no
ha experimentat variacions en els dies posteriors a l’ac-
cident, en relació a la demanda habitual en aquesta
època de l’any.
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Els efectes sobre la salut per una fuita de clor són aguts.
La simptomatologia apareix de forma immediata, per la
qual cosa no es preveuen conseqüències posteriors de-
gudes a l’accident del dia 21 de gener de 1996.

El desenvolupament de totes les actuacions sanitàries
pel que a l’emergència ha estat correcte i dins del pre-
vist  en el Pla d’Actuació del Grup Sanitari del Pla
d’Emergència Exterior d’Erkimia Flix.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria i Energia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els resultats
de les anàlisis fetes a veïns de Flix
afectats per la fuita de gas tòxic
produïta el 21 de gener de 1996 a l’em-
presa Erkimia
Tram. 314-00419/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Subirà i Claus, Conseller d’Indústria i Energia,
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto res-
posta a la pregunta parlamentària 314-00419/05, for-
mulada per l’I. Sr. Víctor Gimeno i Sanz, Diputat del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds.

L’estudi epidemiològic sobre els efectes de l’exposició
crònica a l’hexaclorobenzè, en el municipi de Flix, ini-
ciat mesos abans de l’accident d’Erkimia, està en fase
d’execució. L’equip investigador format pel Consell
Superior d’Investigacions Científiques, Institut Muni-
cipal d’Investigació Mèdica i l’Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona, ha presentat resultats provisionals,
donat que no es troben processades la totalitat de les
mostres biològiques d’organoclorats.

Les conclusions parcials a las que s’ha arribat fins ara
són que l’estat de salut general de la població en estu-
di no difereix significativament de l’esperat en la po-
blació general d’altres àrees.

Es preveu disposar de la totalitat dels resultats de les
mostres biològiques d’organoclorats i de les conclusi-
ons definitives en els propers mesos.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria i Energia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’impacte am-
biental de la fuita de gas tòxic produï-
da el 21 de gener de 1996 a l’empresa
Erkimia, de Flix
Tram. 314-00420/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996
<

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Subirà i Claus, Conseller d’Indústria i Energia,
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto res-
posta a la pregunta parlamentària 314-00420/05, for-
mulada per l’I. Sr. Víctor Gimeno i Sanz, Diputat del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds.

– Malgrat que la quantitat de clor escapat de la planta
de clorometans està a l’entorn de 6.000 Kgs., només
una part es va evaporar a l’atmosfera, essent l’altre part
refredada pel propi efecte de l’evaporació constituint
un toll que, posteriorment, va ser regat i dirigit als
cubetons de la planta pels bombers de guàrdia
d’Erkimia, on es va neutralitzar amb sosa. La quantitat
màxima de clor vessada a l’atmosfera en l’accident va
ser de 2.200 Kgs.

L’impacte sobre les persones es concreta, tal com es pot
veure a la resposta a la pregunta NT 314-00418/05, en
18 persones ateses amb clínica lleu i dues amb assistèn-
cia hospitalària que varen ser donades d’alta a les 11:10
hores i 11:25 hores respectivament, el mateix dia 21.

L’impacte va se classificat com a mínim pel conseller
de Medi Ambient en funció de la curta durada que va
tenir la incidència d’acord amb els sensors de clor.

– Els fets que van condicionar l’impacte de la fuita van
ser els que es varen produir i no uns altres. Poden va-
riar de tal manera que no hi ha una linealitat entre la
quantitat vessada a l’atmosfera i l’impacte, sinó que
depèn de diversos factors, entre ells les condicions
metereològiques.

– Els valors subministrats pels sensors de clor ubicats
al municipi permeten afirmar que l’impacte va ser mí-
nim.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria i Energia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
de seguretat a prendre davant les ame-
naces d’ETA a funcionaris de presons
de Catalunya
Tram. 314-00425/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, la consellera que subscriu
respon l’esmentada pregunta en els termes següents:

La Llei orgànica general penitenciària i el Reglament
penitenciari preveuen els mitjans i les actuacions neces-
saris per garantir i preservar la integritat física dels fun-
cionaris adscrits als serveis penitenciaris. Aquestes
mesures que es duen a terme en els centres penitenci-
aris catalans, darrerament s’han incrementat a causa de
les amenaces de l’organització terrorista ETA al col-
lectiu de funcionaris dels serveis penitenciaris, i en es-
pecial del segrest d’un funcionari del Centre Penitenci-
ari de Logroño. Així mateix, el director general de Ser-
veis Penitenciaris i de Rehabilitació va adreçar una
carta a tots els centres i de manera individuals al perso-
nal de Serveis Penitenciaris, donant pautes d’actuació.

Barcelona, 20 de febrer de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la paralització
del projecte de construcció d’un cen-
tre comercial a l’anomenat «triangle
d’or», a Barcelona
Tram. 314-00426/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto
la resposta a la pregunta formulada pel Diputat Sr. Julio
Ariza i Irigoyen, del Grup Parlamentari Popular.

L’Ordre de 12 de gener de 1996 suspèn, durant el ter-
mini d’un any, l’atorgament de llicències d’edificació
dels establiments inclosos dins l’àmbit d’aplicació de
l’article 10 de la Llei 3/1987, de 9 de març, d’equipa-
ments comercials. Els motiu d’aquesta suspensió és
l’elaboració d’un pla territorial sectorial d’establiments

comercials, com a eina per portar a terme una planifi-
cació del sector comercial.

El principi de la suspensió de llicències és evitar que du-
rant el període d’elaboració d’aquest pla es produeixen
noves actuacions que puguin arribar a desvirtuar aques-
ta planificació de tal manera que el facin inoperant pels
fets consumats. Una d’aquestes circumstàncies seria l’in-
crement substancial de la superfície comercial.

D’altra banda, l’efectivitat d’una mesura d’aquest tipus,
depèn en gran mesura de la seva executivitat immedia-
ta, raó per al qual l’Ordre esmentada va entrar en vigor
el mateix dia de la seva publicació al DOGC (12 de
gener de 1996).

Així mateix, i d’acord amb el mateix objectiu del pla,
es tracta de fer una regulació global per a tot el sector
comercial. En aquest sentit, es va considerar que només
s’havien d’excepcionar aquells supòsits que, amb ca-
ràcter general, no incidissin de manera negativa en la
finalitat del pla. I es va creure que aquests supòsits eren
dos: canvis d’activitat comercial i ampliacions d’esta-
bliments que no superin el 30% de la superfície de ven-
da a què fa referència l’article 10 de la Llei 3/1987.
Aquestes modificacions no suposen un increment no-
table de la superfície comercial, sinó bàsicament una
adaptació dels equipaments actuals a les exigències del
mercat, i per tant, no desvirtuen l’objectiu d’elaboració
del pla, sinó al contrari, són coincidents: tendeixen a la
millora i racionalització de les estructures comercials.

De conformitat amb tot el que s’ha exposat, el projec-
te presentat per l’empresa Triangulo Plaza de Catalu-
nya, SL per a la construcció d’un centre comercial a la
Plaça de Catalunya de Barcelona, que comporta un
augment important de la superfície comercial a
Barcelona, no està inclòs en les excepcions esmentades,
i tampoc no havia obtingut el preceptiu informe favo-
rable de la Comissió Territorial d’Equipaments Comer-
cials amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre de
12 de gener de 1996, motius pels quals estava afectat
per la suspensió de llicències referida.

Així ho va considerar també, per votació de la majoria
dels seus membres, la Comissió Territorial d’Equipa-
ments Comercials de Barcelona en sessió de 25 de ge-
ner de 1996, en la qual va adoptar l’acord de suspendre
l’emissió de l’informe preceptiu que estableix l’article
10 de la Llei 3/1987, de 9 de març, d’equipaments co-
mercials, tant dels expedients que es trobaven en tràmit
en aquell moment com de les noves sol·licituds que es
presentin.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Lluís Alegre i Selga
Conseller de Comerç, Consum i Turisme
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació  de
l’Observatori Permanent d’Immigració
a Catalunya
Tram. 314-00431/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 131 i 132 del Reglament del
Parlament i en nom del Consell Executiu, em plau tra-
metre resposta per escrit a la pregunta parlamentària
formulada pels Il·lustres Diputats del grup d’ERC, Sr.
Salvador Morera i Sr. Xavier Bosch, amb número de
tramitació 314-00431/05.

La Dirección General de Migraciones de Asuntos
Sociales va impulsar fa un any la iniciativa de crear un
Observatori Permanent de la Immigració (OPI) a escala
estatal.  L’OPI té com objectiu principal mesurar el grau
d’integració de la població immigrant. Per això s’ela-
bora un qüestionari basat en una sèrie de punts vincu-
lats amb el nivell d’integració familiar, cultural, terri-
torial, cívico-social, laboral i jurídica de la persona
immigrant. Aquest qüestionari l’han de complimentar
responsables de l’atenció social primària.

Des de la Dirección General de Migraciones es va con-
sultar l’òrgan tècnic d’immigració del Pla interde-
partamental d’immigració per a l’elaboració d’aquest
qüestionari i ha comptat amb aquest suport, a més dels
serveis tècnics corresponents de la Diputació i l’Ajun-
tament de Barcelona, per tal d’iniciar la fase d’implan-
tació de l’OPI a Catalunya.

L’OPI s’implanta amb fase experimental el 1996 a Ca-
talunya, Balears, Madrid i Andalusia. L’Òrgan tècnic
d’Immigració del Pla interdepartamental d’immigració
va informar sobre aquesta iniciativa, tal com queda re-
collit en el balanç d’actuacions d’aquest Pla d’octubre
de 1995, a la Comissió interdepartamental d’immigra-
ció i al Consell Assessor d’Immigració.

Concretament, a Catalunya, s’inicia un pla pilot d’im-
plantació de gener a desembre de 1996 a diferents
punts territorials –seleccionats en funció, entre altres
criteris, de la major concentració en el territori de les
persones immigrants– on s’inclouen Ajuntaments de
l’àrea de Barcelona, els Consells comarcals del Mares-
me, el Baix Camp, Osona i el Tarragonès i a Ajunta-
ments del Baix Empordà. Cadascun d’aquests punts
territorials designa una persona responsable de l’apli-
cació i seguiment d’aquests qüestionaris.

L’Òrgan tècnic d’immigració de la Comissió interde-
partamental d’immigració, que dóna fonamentalment
un suport tècnic a la implantació de l’OPI, rebrà per
part del Ministerio un informe anyal sobre els resultats
de les dades dels qüestionaris complimentats als dife-
rents punts territorials de Catalunya abans esmentats.

En funció d’aquests resultats, des de l’Òrgan Tècnic del
Pla interdepartamental d’immigració, i prèvia consul-
ta a la Comissió interdepartamental d’immigració i al
Consell Assessor d’Immigració, es preveurà, aprofitant
el sistema de recollida de dades ja implantat per l’OPI,
dur a terme un Observatori específic sobre la immigra-
ció a Catalunya.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’inici d’unes
obres de perforació en el municipi de
Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jus-
sà) abans de l’aprovació de la docu-
mentació tècnica del projecte pel Ple
Tram. 314-00503/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

La Junta d’Aigües només ha tingut intervenció en les
obres d’execució d’un sondeig experimental. Per tant,
pel que fa a la resta d’obres, cal consultar l’Ajuntament
de Sant Esteve de la Sarga.

Es dóna, doncs, contesta a les preguntes que afecten a
aquesta Junta d’Aigües.

1) El sondeig experimental, l’ha encarregat la Junta d’Ai-
gües, i només consta d’aquesta actuació que té com a
missió la recerca de cabals d’aigua per subministrar als 9
pobles agregats a Sant Esteve de la Sarga, prèvia l’execu-
ció del sondeig. L’Ajuntament de Sant Esteve de la Sar-
ga va formular petició escrita a la Direcció General
d’Obres Hidràuliques, en data 31 de gener de 1991, i en
data 21 de gener de 1993 es va aprovar l’estudi tècnic i
plec de contractació del sondeig.

2) L’empresa adjudicatària de l’obra fou Catalana de
Perforaciones, SA, la qual va ser seleccionada pel sis-
tema d’adjudicació directa, en base a ser la millor oferta
econòmica entre les quatre empreses interessades.

3) L’import d’adjudicació de l’obra fou de 4,26 MPTA
finançat al 100% per la Junta d’Aigües.

4) Les instal·lacions són únicament de sondeig de 231
m de fondària i 223 mm de diàmetre, equipat amb
manòmetre de pressió i vàlvula de seguretat, per tal
d’evitar la sorgència de l’aigua. El sondeig pot ésser
utilitzat com a captació quan es realitzi l’obra portada
a tots els nuclis del terme municipal, en el benentès que
l’Ajuntament sol·licita la concessió d’aigües correspo-
nent. En el moment en què el pou entri en servei, el
municipi (titular de la concessió), serà el responsable
del seu ús i revisió. A nivell administratiu, la perfora-
ció va tenir un any de garantia, a comptar des de la data
d’acabament de l’obra, que fou el 31 d’agost de 1993.

1.25.15

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



6 de març de 1996 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 23

1954

5) Les reparacions, un cop esgotat el termini de garan-
tia, corresponen al municipi.

Pel que fa a les obres que executa l’Ajuntament al seu
càrrec, s’informa el següent:

En data 8 d’octubre del 1993, la Junta d’Aigües va redac-
tat un informe dels resultats efectuats, i es recomanà una
xarxa de distribució a partir del pou. L’Ajuntament amb
els seus propis mitjans, ha iniciat la construcció d’aquesta
xarxa i ha sol·licitat ajut econòmic a la Junta d’Aigües, a
l’empara de la Llei 5/1991 d’Infra-estructures Hidràuli-
ques, que encara no ha estat concedit.

Barcelona, 21 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la resposta del
Departament d’Ensenyament a les sol ·-

licituds presentades pels represen-
tants de les associacions de pares
d’alumnes dels col ·legis públics de la
comarca de Ribera d’Ebre
Tram. 314-00513/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto resposta per escrit a la
pregunta amb núm. de registre 314-00513/05, formu-
lada pel diputat I. Sr. Josep Bargalló, juntament amb un
altre diputat, del Grup parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, sobre la resposta del Departa-
ment d’Ensenyament a les sol·licituds presentades pels
representants de les associacions de pares d’alumnes
dels col·legis públics de la comarca de la Ribera d’Ebre.

El Departament d’Ensenyament donarà resposta a totes
les al·legacions presentades al mapa escolar de Catalu-
nya. Tanmateix, en aquests moments no és possible
anticipar el seu contingut atès que encara no ha finalit-
zat totalment el procés d’estudi i anàlisi de les propos-
tes rebudes i que es considera convenient formular una
resposta global.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Joan M. Pujals i Vallvé
Conseller d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possibilitat
que els alumnes de primer d’ESO d’As-
có i Tivissa (Ribera d’Ebre) siguin esco-
laritzats el curs 1996-1997 als col ·legis
públics de la mateixa població
Tram. 314-00514/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto resposta per escrit a la
pregunta amb núm. de registre 314-00514/05, formu-
lada pel diputat I. Sr. Josep Bargalló, juntament amb un
altre diputat, del Grup parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, sobre la possibilitat que els alum-
nes de primer d’ESO d’Ascó i Tivissa (Ribera d’Ebre)
siguin escolaritzats el curs 1996-1997 als col·legis pú-
blics de la mateixa població.

El Departament d’Ensenyament desmenteix rotunda-
ment que els alumnes de primer curs d’ESO dels mu-
nicipis d’Ascó i Tivissa seran escolaritzats el proper
curs 1996/1997 en els locals dels col·legis públics de les
respectives poblacions.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Joan M. Pujals i Vallvé
Conseller d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina planifi-
cació té el Departament d’Ensenya-
ment per a la transició de primària a
secundària el curs 1996-1997 a la co-
marca de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-00515/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto resposta per escrit a la
pregunta amb núm. de registre 314-00515/05, formu-
lada pel diputat I. Sr. Josep Bargalló, juntament amb un
altre diputat, del Grup parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, sobre quina planificació té el
Departament d’Ensenyament per a la transició de pri-
mària a secundària el curs 1996-1997 a la comarca de
la Ribera d’Ebre.
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Els alumnes d’educació secundària obligatòria de la
comarca de la Ribera d’Ebre seran escolaritzats el pro-
per curs 1996-97 en els centres previstos al mapa esco-
lar de Catalunya, d’acord amb el contingut d’aquesta
planificació que resulti de l’anàlisi del conjunt d’al·-

legacions i suggeriments que hi han estat formulats. Els
instituts d’ensenyaments secundaris de Móra i de Flix
estaran en condicions d’acollir tot l’alumnat.

Barcelona, 19 de febrer de 1996

Joan M. Pujals i Vallvé
Conseller d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si es preveu
algun pla especial urbanístic per a la
zona d’influència del pantà de Sant
Ponç, al Solsonès
Tram. 314-00543/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els municipis que envolten l’embassament de Sant
Ponç tenen aprovat el planejament general que es rela-
ciona, que protegeix de la urbanització l’àmbit sota el
seu influx.

A més es dóna una servitud administrativa de política
d’aigües que es solapa de forma més estricta a aquell
planejament, introduint una major protecció en la zona
de protecció.

Navés: Normes Subsidiàries aprovades definitivament
el 15 de febrer de 1995.

Olius: Normes Subsidiàries aprovades definitivament
el 28 d’octubre de 1987.

Clariana de Cardener: Actualment està redactant les
Normes Subsidiàries.

Barcelona, 22 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’elaboració
d’un estudi harmònic d’ordenació ter-
ritorial de la zona del baix Ter a efectes
hidrològics
Tram. 314-00550/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En data 26 de gener de 1996, la Direcció General
d’Obres Hidràuliques d’aquest Departament encarregà
a l’empresa Regs de Catalunya, SA, REGSA, la realit-
zació de l’Estudi d’ordenació hidrològica del Baix Ter.
Es preveu que en el termini 4-5 mesos, aproximada-
ment, es podrà disposar de les conclusions de l’esmen-
tat estudi.

Barcelona, 21 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’acabament
de les obres de canalització de la riera
dels Canyars, al terme municipal de
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-00551/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

L’acabament de la canalització de la riera de Canyars és
una obra que està prioritzada dins la programació esta-
blerta pel Govern, pendent de licitar, però, en funció de
les disponibilitats pressupostàries.

El motiu de la paralització d’aquesta obra va ser la in-
teracció que presentava la construcció del pont de la C-
246 sobre la riera de Canyars.

L’import del pressupost de l’obra que falta per acabar
la canalització de l’esmentada riera és de 70,25 MPTA.

Barcelona, 21 de febrer de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la
construcció d’un centre d’atenció pri-
mària a Esparreguera (Baix Llobregat)
Tram. 310-00057/05

Anunci: Sr. Ignasi Oleart i Comellas, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ignasi Oleart i Comellas, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que sigui contes-
tada oralment en el Ple.

Amb data 22 de juliol de 1993 van ser concedits 2.400
metres quadrats de terreny a l’Institut Català de la Sa-
lut per a la construcció d’un centre d’atenció primària,
tot això segons el compromís existents des del 1991 de
portar a terme aquesta construcció que permetria resol-
dre l’actual situació d’assistència privada que afecta les
localitats d’Esparraguera, Abrera, Collbató i el Bruc,
els cens d’habitants de les quals és de més de 20.000
habitants.

Donat que existia el compromís que fossin inclosos en
els Pressupostos de la Generalitat i que han passat dos
exercicis econòmics sense que s’hagin previst assigna-
cions econòmiques,

Interessa a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Quina previsió ha fet el Consell Executiu per a l’any
1996 per tal que es puguin construir a la localitat
d’Esparraguera (Baix Llobregat) el Centre d’Atenció
Primària?

– En quina partida pressupostària serà inclosa?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Ignasi Oleart i Comellas

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la re-
ducció de mossos d’esquadra a les
presons catalanes a causa de la im-
plantació de sistemes de vigilància
Tram. 310-00058/05

Anunci: Sr. Celestino Corbacho i Chaves,
del Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Celestino Corbacho i Chaves, Diputat del Grup Socia-
lista, fent ús del que es determina als articles 132 i 133,
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta al Consell Executiu, per tal que sigui contestada
oralment en el Ple.

Respecte a les informacions aparegudes a diversos
mitjans de comunicació referent a la problemàtica dels
Mossos d’Esquadra al es comarques de Lleida, produ-
ïdes pel trasllat de 47 agents destinats a treballs de vi-
gilància al centre penitenciari «Ponent» a altres comar-
ques de Catalunya, el Diputat sotasignat formula la
següent pregunta:

La implantació de sistemes de vigilància per controlar
les dependències penitenciàries suposarà una gran dis-
minució dels efectius dels Mossos d’Esquadra a les
presons catalanes?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 1996

Celestino Corbacho i Chaves

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la le-
galitat del trasllat de mossos d’esqua-
dra del centre penitenciari de Ponent a
d’altres comarques de Catalunya
Tram. 310-00059/05

Anunci: Sr. Celestino Corbacho i Chaves,
del Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Celestino Corbacho i Chaves, Diputat del Grup Socia-
lista, fent ús del que es determina als articles 132 i 133,
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta al Consell Executiu, per tal que sigui contestada
oralment en el Ple.

Respecte a les informacions aparegudes a diversos
mitjans de comunicació referent a la problemàtica dels
Mossos d’Esquadra al es comarques de Lleida, produ-
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ïdes pel trasllat de 47 agents destinats a treballs de vi-
gilància al centre penitenciari «Ponent» a altres comar-
ques de Catalunya, el Diputat sotasignat formula la
següent pregunta:

S’han produït aquests trasllats amb compliment de la
normativa vigent establerta pels funcionaris d’aquest
cos de seguretat?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 1996

Celestino Corbacho i Chaves

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el
pagament en concepte de «preu just
per mutu acord» als afectats pel des-
doblament de la carretera C-1411 d’Es-
parreguera a Bellver, en el tram de
Sant Fruitós de Bages a Sallent
(Bages), clau D.B-9203
Tram. 311-00037/05

Anunci: Sr. Josep Huguet i Biosca, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996
Tramesa a la Comissió de Política Territorial.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Huguet i Biosca i Jordi Portabella i Calvete, Di-
putats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) i d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 132 i concordants del reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta al Govern, per tal que sigui
resposta oralment en Comissió.

– Ha pres el Govern cap providència per pagar als afec-
tats per l’obra Desdoblament de la carretera C-1411
d’Esparreguera a Bellver-Tram Sant Fruitós de Bages-
Sallent, clau (D-B-9203)» del «preu just per mutu
acord» d’aquesta?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Josep Huguet i Biosca Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
l’acord que autoritza el conseller de
Benestar Social a rebre donacions de
persones físiques o jurídiques
Tram. 311-00038/05

Anunci: Sr. Xavier Bosch i Garcia, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Bosch i Garcia, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Con-
seller de Benestar Social, per tal que sigui resposta oral-
ment a la Comissió de Política Social.

– Quins són els motius que han motivat l’aprovació de
l’acord del Govern de data 28 de novembre de 1995
facultant el Conseller de Benestar Social a acceptar
donacions en diner o espècie efectuades per persones
físiques o jurídiques?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Xavier Bosch i Garcia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
quins sistemes de control s’han d’es-
tablir en relació amb la facultat del
conseller de Benestar Social de rebre
donacions de persones físiques o jurí-
diques
Tram. 311-00039/05

Anunci: Sr. Xavier Bosch i Garcia, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Bosch i Garcia, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Con-
seller de Benestar Social, per tal que sigui resposta oral-
ment a la Comissió de Política Social.

– Quins sistemes de control es preveuen per l’aplicació
de l’acord del Govern de data 28 de novembre de 1995
facultant el Conseller de Benestar Social a acceptar

3.25.10
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el
funcionament de l’Escola de Policia de
Catalunya
Tram. 311-00042/05

Anunci: Sr. Roc Fuentes i Navarro, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya-Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996
Tramesa a la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 133 del Reglament de la cambra,
formula la següent pregunta a l’H. conseller de Gover-
nació, per tal que sigui contestada oralment en Comis-
sió.

Com controla la Conselleria de Governació el funcio-
nament de l’Escola de Policia de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
una possible investigació del sistema
de contractació de l’Escola de Policia
de Catalunya
Tram. 311-00043/05

Anunci: Sr. Roc Fuentes i Navarro, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya-Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996
Tramesa a la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 133 del Reglament de la cambra, for-
mula la següent pregunta a l’H. conseller de Governació,
per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

Ha obert la Conselleria de Governació alguna investi-
gació en relació amb les contradiccions de l’Escola de
Policia?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

donacions en diner o espècie efectuades per persones
físiques o jurídiques?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Xavier Bosch i Garcia

Pregunta al Consell Executiu a respondre
oralment en comissió sobre el retard en la
publicació en el Diari Oficial de la Genera-
litat d’un acord del Govern
Tram. 311-00040/05

Anunci: Sr. Xavier Bosch i Garcia, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Bosch i Garcia, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Con-
seller de Benestar Social, per tal que sigui resposta oral-
ment a la Comissió de Política Social.

– Quins motius expliquen que un acord del Govern del
28 de novembre de 1995 no sigui publicat al DOGC
fins el 3 de gener de 1996?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Xavier Bosch i Garcia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
les irregularitats detectades a l’Escola
de Policia de Catalunya
Tram. 311-00041/05

Anunci: Sr. Roc Fuentes i Navarro, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya-Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996
Tramesa a la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 133 del Reglament de la cambra, for-
mula la següent pregunta a l’H. conseller de Governació,
per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

Des de quan coneix la Conselleria de Governació les ir-
regularitats existents a l’Escola de Policia de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
les mesures a prendre per delimitar les
responsabilitats a exigir en les irregu-
laritats detectades a l’Escola de Poli-
cia de Catalunya
Tram. 311-00044/05

Anunci: Sr. Roc Fuentes i Navarro, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya-Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996
Tramesa a la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 133 del Reglament de la cambra, for-
mula la següent pregunta a l’H. conseller de Governació,
per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

Quines actuacions es pensen dur a terme per delimitar
responsabilitats en les irregularitats en el funcionament
de l’Escola de Policia?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
les mesures a prendre per garantir el
funcionament ajustat a dret a l’Escola
de Policia de Catalunya
Tram. 311-00045/05

Anunci: Sr. Roc Fuentes i Navarro, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya-Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996
Tramesa a la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 133 del Reglament de la cambra, for-
mula la següent pregunta a l’H. conseller de Governació,
per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

Quines mesures prendrà la Conselleria de Governació
per garantir la concurrència, la publicitat i un funciona-
ment ajustat a dret en l’Escola de Policia de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions
de pagament en concepte de “preu
just per mutu acord” als afectades per
les obres de desdoblament de la carre-
tera C-1411 d’Esparreguera a Bellver,
en el tram de Sant Fruitós de Bages a
Sallent (Bages), clau D-B-9203
Tram. 314-00794/05

Formulació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Huguet i Biosca i Jordi Portabella i Calvete, Di-
putats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 132 i concordants del reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta al Govern per tal que sigui
resposta per escrit.

– Quan preveu el Govern pagar «preu just per mutu
acord» als afectats per l’obra desdoblament de la car-
retera C-1411 d’Esparreguera a  Bellver-tram Sant
Fruitós de Bages-Sallent, clau (D-B-9203)?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Josep Huguet i Biosca Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la posada en
marxa de diversos cicles formatius en
l’IES Quercus, de Sant Joan de
Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-00795/05

Formulació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Huguet i Biosca i Josep Bargalló Valls, Diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132
i concordants del reglament de la Cambra formula la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

– En quin curs escolar preveu el Govern que l’IES
Quercus de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) imparteixi
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els cicles formatius de mecànica, activitats físiques i
esportives i indústries alimentàries?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la qualitat de
recepció i la cobertura de les emisso-
res lliures de Reus, Terrassa, Nou Bar-
ris i Barcelona est
Tram. 314-00796/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

Actualment a Barcelona hi ha una emissora –
Contrabanda FM– que cobreix l’àmbit metropolità i
que ha vist ocupada la seva freqüència per Barcelona
Ràdio. Amb la nova configuració de dial quina solució
hi hauria per aquesta emissora? Quina serà la situació
(qualitat de recepció, cobertura suficient) de les emis-
sores lliures de  Reus, Terrassa, Nou Barris i Barcelona
est?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les conclusi-
ons de l’estudi elaborat pels serveis
tècnics del gabinet de telecomunicaci-
ons de la Generalitat, pel que fa a la
viabilitat de noves freqüències per a
les ràdios lliures a la ciutat de
Barcelona
Tram. 314-00797/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-

ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

L’any 1989 els serveis tècnics del gabinet de Telecomu-
nicacions de la Generalitat van realitzar un estudi tèc-
nic per comprovar la viabilitat de noves freqüències per
a les ràdios de col·lectius de “ràdios lliures”  a la ciu-
tat de Barcelona,

– Quines eren les conclusions d’aquell estudi, se n’han
fet d’altres ciutats com ara a Reus o a Terrassa? Per
quins motius freqüències que s’hi proposaven, el go-
vern central va donar el vist i plau només a 3?Per quins
motius la freqüència de 500 W (àmbit metropolità) va
ser desestimada?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a
prendre per evitar que emissores co-
mercials superin les limitacions de la
seva concessió
Tram. 314-00798/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

– Hi ha emissores lliures i d’altres tipus cultural o mu-
nicipals que reben les interferències d’emissores co-
mercials. És evident, doncs, que algunes emissores
comercials superen les limitacions imposades per la
concessió. Quines actuacions ha emprès per regular
aquesta mena d’irregularitats?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la coordinació
entre les direccions generals de tele-
comunicacions de les diferents comu-
nitats autònomes i del Govern de l’Es-
tat
Tram. 314-00799/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

– Quina mena de coordinació hi ha entre les direccions
generals de telecomunicacions de les diverses Co-
munitats Autònomes? Quin és el canal informatiu ha-
bitual amb la Direcció General de Telecomunicacions
del Govern Central?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de
llei que ha de regular les emissores
culturals i educatives
Tram. 314-00800/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

– Quin paper ha tingut l’administració catalana en l’ela-
boració de l’actual projecte de llei que ha de regular les
emissores culturals i educatives?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les freqüènci-
es destinades emissores culturals i
associatives a Catalunya
Tram. 314-00801/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

Quantes freqüències hi haurà a Catalunya per a emis-
sores culturals i associatives?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la previsió
d’un estatuts especials per a les ràdi-
os lliures
Tram. 314-00802/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

S’ha previst un estatus especial per a les ràdios lliures?
O, altrament dit, per al col·lectiu que es reconeix dins
la coordinació estatal de RRLL?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reglamenta-
ció de les ràdios municipals
Tram. 314-00803/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

A Barcelona, la reglamentació de les ràdios municipals
donarà com a resultat una sèrie de concessions per a
districtes (amb quantes freqüències)? o bé hi haurà una
sola emissora per a tot Barcelona (quina freqüència)?
Queda clar que aquestes emissores es regeixen per la
normativa específica reservada a les ràdios municipals?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les interferèn-
cies provocades per les ràdios lliures
amb més potència d’emissió
Tram. 314-00804/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

Les ràdios lliures que tenen més potència d’emissió
com Contrabanda FM (500 W), provoquen alguna in-
terferència tècnica qualificable com a greu?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les caracterís-
tiques de l’ampliació del pla tècnic re-
servada a ràdios culturals i educatives
Tram. 314-00805/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

En què consistirà la nova ampliació del «plan técnico»
reservada a ràdios culturals i educatives? Quines carac-
terístiques tècniques tindran aquestes emissores? A qui
en correspondrà la gestió? Quines fonts de finançament
hauran de tenir? Quin serà el procediment de conces-
sió?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les competèn-
cies de la Generalitat a l’hora de plani-
ficar determinades freqüències
Tram. 314-00806/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

És cert que la Generalitat té competències per planifi-
car determinades freqüències, com ara les de FM i poca
potència, competència que fins fa poc estava reserva-
da al Govern central?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

3.25.15
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre una possible
concessió a ràdios universitàries
Tram. 314-00807/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

– Què hi ha de cert sobre una suposada concessió a rà-
dios universitàries? Amb quina mena de procediment
se li assignarà? Quina qualificació tindrà la seva fre-
qüència?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a
prendre per garantir contra interferèn-
cies les àrees d’influència d’emissores
de poca cobertura
Tram. 314-00808/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

En el cas que aquesta ampliació del pla tècnic «nacio-
nal» només contempli emissores de molt poca potència
i cobertura, quins mecanismes s’han previst per «garan-
tir» d’interferències les àrees d’influència d’aquestes
emissores? Quin criteri s’ha seguit per aquesta discri-
minació? Què es pensa fer amb emissores de potència
més gran que porten anys funcionant? Quina serà la
reglamentació a les grans ciutats?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la prohibició
de vendre o de modificar la tipologia
de les emissores incloses en el nou
pla tècnic
Tram. 314-00809/05

Formulació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

La nova normativa contempla la prohibició de vendre,
o en tot cas modificar la tipologia d’aquest tipus de
ràdio amb el fi de no permetre la seva «reconversió» en
xarxes comercials?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Ernest Benach i Pascual

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
de seguretat per als pagesos davant
l’increment de robatoris en els camps
de conreu
Tram. 314-00810/05

Formulació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete i Benet Tugues i Boliart, Di-
putats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 132 i concordants del reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta al Govern per tal que sigui
resposta per escrit.

Durant els darrers anys s’han incrementat i
professionalitzat els robatoris en els camps de conreu i
de fruiters, sobretot en els camps periurbans. Aquests
no només afecten als productes conreats sinó també a
la maquinària i eines de treball.

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Gene-
ralitat per subsanar aquest problema?
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– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Gene-
ralitat per incrementar la seguretat dels pagesos?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Jordi Portabella i Calvete Benet Tugues i Boliart

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
per a garantir la supervivència dels
pagesos de la vall baixa del Llobregat
afectats per l’aplicació del Pla
d’infraestructures del delta
Tram. 314-00811/05

Formulació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete i Benet Tugues i Boliart ,
Diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui
resposta per escrit.

El Pla d’Infrastructures del Delta afecta tota la vall bai-
xa del Llobregat a la comarca

del Baix Llobregat. Aquest Pla d’infrastructures trosse-
ja en gran mesura l’espai agrari actual.

– Té previst el Govern de la Generalitat fer un estudi de
viabilitat de l’agricultura a la vall baixa del Llobregat
que garanteixi el futur de l’agricultura en aquesta zona
de la comarca?

– Té previst el Govern de la Generalitat la creació d’un
Parc Agrícola a la vall baixa  del Llobregat com a me-
sura per garantir la supervivència dels pagesos en
aquell indret?

– Té previst el Govern de la Generalitat la creació d’un
banc de terres per dinamitzar l’agricultura de la zona?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Jordi Portabella i Calvete Benet Tugues i Boliart

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació
dels hortets conreats per persones no
professionals de l’agricultura a la co-
marca del Baix Llobregat
Tram. 314-00812/05

Formulació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete i Benet Tugues i Boliart, Di-
putats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 132 i concordants del reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta al Govern per tal que sigui
resposta per escrit.

En les zones agrícoles periurbanes proliferen de forma
alarmant hortets de persones no professionals de l’agri-
cultura. Aquests hortets incontrolats poden malmetre de
manera definitiva espais agrícoles amb possibilitats de
futur.

– Té previst el Govern de la Generalitat redactar direc-
trius i/o normatives específiques per regular l’ús
d’aquests hortets de lleure?

– Té previst el Govern de la Generalitat fer reserves de
sòl en la comarca del Baix Llobregat per aquests usos
específics?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Jordi Portabella i Calvete Benet Tugues i Boliart

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts als
pagesos afectats per les concentraci-
ons d’ocells a les zones de reserva
natural del delta del Llobregat
Tram. 314-00813/05

Formulació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete i Benet Tugues i Boliart ,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.3.25.15
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La reducció d’àrees humides en la vall baixa del
Llobregat fa que la concentració d’aus (ànecs, polles
d’aigua, fotgers, etc.) en les zones de reserva natural
(concentrades en les àrees humides del delta) sigui molt
elevada. L’excessiva concentració fa que les aus s’ali-
mentin als camps de conreu propers, destruint les colli-
tes.

– Té previst el Govern de la Generalitat ajuts als page-
sos afectats que compensin els danys causats?

– Té previst el Govern de la Generalitat fer un segui-
ment de les concentracions d’aus existents en les zones
de reserva natural del Delta del Llobregat?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Jordi Portabella i Calvete Benet Tugues i Boliart

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la millora i la
modernització de les infraestructures
hidràuliques de la comarca del Baix
Llobregat
Tram. 314-00814/05

Formulació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete i Benet Tugues i Boliart, Di-
putats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 132 i concordants del reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta al Govern per tal que sigui
resposta per escrit.

El trossejat dels espais agraris, les grans obres públi-
ques que s’estan fent i les actuacions urbanístiques fe-
tes al llarg dels anys a la comarca del Baix Llobregat
han deixat inoperants bona part dels sistemes de reg de
la comarca. Els canals de la Dreta i de l’infanta han
quedat obsolets i no poden garantir el reg en tot mo-
ment. En els darrers anys s’estan posant en marxa grans
plantes depuradores que poden garantir la qualitat bi-
ològica de l’aigua depuradora.

– Té previst el Govern de la Generalitat millorar i mo-
dernitzar les infrastructures hidràuliques existents a la
comarca del Baix Llobregat?

– Té previst el Govern de la Generalitat impulsar
l’aprofitament per l’agricultura de les aigües tractades
en les noves plantes depuradores de la comarca?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Jordi Portabella i Calvete Benet Tugues i Boliart

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació en
què es troben les obres de les variants
de Vilafranca del Penedès i de Santa
Margarida i els Monjos (Alt Penedès),
de la carretera N-340
Tram. 314-00815/05

Formulació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira i Jordi Portabella i Calvete,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

– En quina situació es troben les variants de Vilafranca
del Penedès i de Santa Margarida dels Monjos (Alt
Penedès), de la carretera N-340?

– Quin n’és el ritme de construcció i el termini d’exe-
cució de les obres previst?

– Amb quina dotació pressupostària es compta i quin és
l’import global de construcció de les variants?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’execució del
tram Capellades (Anoia) - Sant Pere de
Riudebitlles (Alt Penedès),  inclòs en
l’eix Vilanova-Igualada
Tram. 314-00816/05

Formulació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira i Jordi Portabella i Calvete,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

– En relació al tram Capellades-Sant Pere de
Riudebitlles, inclòs en l’eix Vilanova-Igualada, per a
quan ha previst el govern l’execució d’aquest tram? 3.25.15
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– Quin pressupost ha previst el govern de destinar-hi i
amb càrrec a quina partida?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep-LLuís Carod-Rovira Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els tràmits fets
en relació amb la construcció d’un vial
d’accés en direcció Tarragona, a les
sortides de Gelida i Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès) de l’autopista A-
7
Tram. 314-00817/05

Formulació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira i Jordi Portabella i Calvete,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

– Quins són els tràmits institucionals duts a terme pel
govern, en relació a la construcció d’un vial d’accés en
direcció a Tarragona, a les sortides de Gelida i Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), de l’autopista A-7, des-
prés dels acords presos en aquest sentit per organismes
i institucions diversos?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la convenièn-
cia de la construcció d’un vial d’accés
en direcció Tarragona, a les sortides
de Gelida i Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès) de l’autopista A-7
Tram. 314-00818/05

Formulació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira i Jordi Portabella i Calvete,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu

l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

– Considera el govern que, ateses les necessitats i les
característiques sòcio-econòmiques de la zona, fóra
convenient la construcció d’un vial d’accés en direcció
a Tarragona, a les sortides de Gelida i St. Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès), de l’autopista A-7?

– De quina manera preveu, si és el cas, impulsar-ne la
construcció del vial, per a quines dates i amb la concur-
rència de quines administracions o empreses?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cobertura
pública de llits sociosanitaris als muni-
cipis de l’Alt Penedès
Tram. 314-00819/05

Formulació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira i Xavier Bosch i Garcia,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

Creu el govern que, a la comarca de l’Alt Penedès,
existeix una cobertura pública adequada en relació a les
necessitats de llits sòcio-sanitaris per als municipis de
la zona?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira Xavier Bosch i Garcia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possibilitat
d’aprofitar les dependències de l’antic
hospital comarcal de Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) per a habilitar-
hi una residència geriàtrica
Tram. 314-00820/05

Formulació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira i Xavier Bosch i Garcia,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

Disposa el govern d’algun projecte o estudi sobre les
possibilitats d’aprofitar les dependències de l’antic
hospital comarcal de Vilafranca del Penedès, amb l’ob-
jectiu d’habilitar-hi una residència geriàtrica i un cen-
tre de dia, de caràcter públic, per tal d’atendre les ne-
cessitats de la població de l’Alt Penedès?

Palau delParlament, 19 de febrer de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira Xavier Bosch i Garcia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la neteja del llit
del riu Ter, entre el pont de Torroella
de Montgrí  i el mar (Baix Empordà)
Tram. 314-00821/05

Formulació: Sr. Francesc Ferrer i Giro-
nès, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Ferrer i Gironès, Diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
d’acord amb el que preveu l’article 132 i concordants
del reglament de la Cambra formula la següent pregun-
ta al Govern per tal que sigui resposta per escrit.

Antecedents

Amb la regulació del flum Ter en la seva zona alta, amb
els embassaments del sistema Sau-Susqueda-Pasteral
es va produir una millora enfront de les grans riuades
que provenien de les avingudes o pluges a l’Alt Ter.
Tanmateix la laminació o regulació no afectà a d’altres

corrents fluvials que desaigüen al Ter més avall de la
resclosa del Pasteral, com la riera de La Cellera,
d’Osor, el riu Onyar, el Llèmena, el Güell, el Galligans,
el Terri o el Daró.

Això fa que en moments de grans pluges, com va pas-
sar durant la primera quinzena de febrer passat, quan
les rescloses abans esmentades estaven plenes en un
moment que coincidí amb una forta pluviositat, que els
mecanismes de regulació varen ser insuficients, en es-
pecial a la part baixa del Ter, i en concret a la seva des-
embocadura en el tram entre el pont de Torroella de
Montgrí i el mar.

És veritat que aquest tram es va canalitzar amb motes
laterals, protegides amb pedra, d’una altura superior als
tres metres, amb pas de vehicles sobre la base superi-
or de l’esmentada mota. Ara bé, la realitat és que des de
fa anys la llera del flum Ter no ha estat netejada de les
successives aportacions i dipòsits, les quals han anat
formant  illes i terrenys per accessió, amb l’espontània
creixença de vegetació, la qual cosa tot plegat ha res-
tat espai fluvial pel pas normal de l’aigua.

L’Associació de Pagesos del Baix Ter, així com altres
persones han patit en les darreres pluges el perill de
veure com el riu Ter va estar a punt de saltar aquesta
canalització i inundar tot el pla, de banda i banda del
Ter. En aquests indrets s’hi ha fet moltes urbanitzacions
amb la qual cosa s’han trencat i eliminat molts de recs,
escorrenties, etc.,  que de temps  enrera anaven drenant
aquell territori.

És cert que l’Administració de la Generalitat ha nete-
jat els escorrentius, rieres i recs de les zones altes del
Baix Empordà, però amb això el que s’ha obtingut és
que les aigües baixessin més accelerades i s’acumules-
sin en el Ter, el qual degut a la disminució d’espai per
culpa dels nous terrenys d’accessió es frenava el cor-
rent fluvial embotint el Ter i augmentant la seva altura
que arribava gairebé fins a dalt de tot de la cimera de
les motes laterals.

Hom no pot creure que aquests terrenys que s’han anat
formant dins de la llera del  riu Ter, s’hagin deixat sense
netejar per raons ecològiques, atès que caldria avaluar
primer les desgràcies humanes amb prioritat, i potser el
que caldria per a la conservació de la fauna, és prepa-
rar un hàbitat adient arran de mar o allà on convingui,
en lloc de deixar urbanitzar sense límits en aquells in-
drets, qualificant zones protegides en els plans d’orde-
nació territorial pertinents i convertint-ho en aiguamoi-
xos on poder niar en cas de necessitat.

Davant d’aquesta realitat, es formula la següent pre-
gunta:

Per prevenir qualsevol desgràcia, per què el Govern de
la Generalitat no fa netejar la llera del riu Ter, entre el
pont de Torroella de Montgrí i el mar, suprimint així
totes les illes que s’han anat formant a través dels anys,
i eliminant també la vegetació que priva la lliure circu-
lació de les aigües, procurant que aquesta neteja es
mantingui de forma constant?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Francesc Ferrer i Gironès
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cobertura de
la unitat de vigilància intensiva per als
habitants de l’Alt Penedès
Tram. 314-00822/05

Formulació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira i Jordi Ausàs i Coll, Diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132 i concordants
del reglament de la Cambra formulen la següent pregunta al
Govern per tal que sigui resposta per escrit.

Considera el govern que les necessitats d’una unitat de
vigilància intensiva, per als habitants de l’Alt Penedès,
es troben ateses de manera adequada, en les circums-
tàncies actuals?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira Jordi Ausàs i Coll

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre la posada en marxa dels
serveis de la unitat de vigilància intensiva
del nou hospital comarcal de Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-00823/05

Formulació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira i Jordi Ausàs i Coll, Dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article
132 i concordants del reglament de la Cambra formu-
len la següent pregunta al Govern per tal que sigui res-
posta per escrit.

– Quins són els projectes del govern en relació als ser-
veis d’una Unitat de Vigilància  Intensiva (UVI) en el
nou hospital comarcal de Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès)?

– Quan n’ha previst el govern la seva entrada en fun-
cionament, amb quin personal i amb quins recursos?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep-LLuís Carod-Rovira Jordi Ausàs i Coll

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les negociaci-
ons amb l’Ajuntament de Barcelona en
relació amb les obres d’urbanització
del carrer Guipúscoa
Tram. 314-00824/05

Formulació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete, Diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
d’acord amb el que preveu l’article 132 i concordants
del reglament de la Cambra formula la següent pregun-
ta al Govern per tal que sigui resposta per escrit.

En quin punt es troben les negociacions amb l’Ajunta-
ment de Barcelona respecte les obres d’urbanització del
carrer Guipúscoa i perquè no s’accedeix a sufragar la
reposició i urbanització de la part de carrer que es va
aixecar per tal de construir la línia 2 del metro (corres-
ponent amb els accessos a les estacions de metro de
Bac de Roda i Sant Martí), quan no hi va haver cap
problema en casos similars com els de Gran Via i Pla-
ça Universitat?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les actuacions
previstes per solucionar la patologia
estructural diagnosticada als comple-
xos de Pages I, II, III i Vitasa, del barri
de Ca n’Anglada, a Terrassa (Vallès
Occidental)
Tram. 314-00825/05

Formulació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete i Joan Ridao i Martín, Dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article
132 i concordants del reglament de la Cambra formu-
len la següent pregunta al Govern per tal que sigui res-
posta per escrit.

Quines actuacions ha realitzat el Govern de la Genera-
litat des de que l’any 1991 es va diagnosticar la pato-
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logia estructural als complexes de Pages I, II, III i
Vitasa, situats al barri de Ca n’Anglada a la ciutat de
Terrassa (Vallès Occidental) que afecten a més de 1200
habitatges? Quin és el calendari establert a les noves
actuacions previstes? Quina és la data prevista per la
rehabilitació final de la totalitat dels habitatges afectats
per l’aluminosis?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Jordi Portabella i Calvete Joan Ridao i Martín

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la supressió
de la plaça de metge en interinatge en
cas de traspàs del titular en els dife-
rents centres sanitaris
Tram. 314-00826/05

Formulació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete i Jordi Ausàs i Coll, Diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132
i concordants del reglament de la Cambra formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

Davant la lamentable defunció del doctor Carles
Boleda i Vila, titular de l’àrea de Pediatria del CAP
Lluís Millet d’Esplugues de Llobregat, després d’una
llarga malaltia i havent estat substituït de forma interi-
na per una altra pediatra, s’ha constat que després del
lamentable traspàs, s’ha extingit la plaça d’interinatge
i els pacients de l’esmentat doctor han esta assumits per
una altra doctora titular del mateix CAP Lluís Millet,
amb el problema d’aglomeracions que això suposa pels
usuaris de la sanitat pública d’Esplugues.

– Per quina raó s’eliminen els serveis de metges en
interinatge en cas de defunció del titular sense dotar
d’un nou titular a la plaça vacant?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Jordi Portabella i Calvete Jordi Ausàs i Coll

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres de
restauració de la Col·legiata de Santa
Maria de Castellbò, al municipi de
Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
Tram. 314-00827/05

Formulació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Ausàs i Coll i Josep-Lluís Carod-Rovira, Diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132
i concordants del reglament de la Cambra formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

El Departament de Cultura de la Generalitat tenia pre-
vist iniciar les obres de restauració de la col·legiata de
Santa Maria de Castellbó (Alt Urgell) l’any 1997. Dar-
rerament però, l’Ajuntament de Montferrer-Castellbó
(Alt Urgell) ha sol·licitat al Departament de Cultura una
actuació d’emergència, per tal de consolidar aquesta
col·legiata, de transició romànico-gòtica, atès que es
troba en un avançat estat de deteriorament agreujat,
encara més, per les intenses pluges caigudes en aquesta
zona el passat mes de gener.

– En quina data preveu el Govern iniciar i finalitzar les
obres de resturació de la Col·legiata de Santa Maria de
Castellbó, situada al municipi de Castellbó (Alt
Urgell)?

– En quina quantitat està pressupostada aquesta obra?

– Quines administracions participen en aquesta obra i
amb quina aportació econòmica?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 1996

Jordi Ausàs i Coll Josep-Lluís Carod-Rovira

3. TRAMITACIONS  EN CURS

3.25.15



6 de març de 1996 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 23

1970

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible
construcció d’un nou centre d’assis-
tència primària a Ripollet (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-00828/05

Formulació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ridao i Martín i Jordi Ausàs i Coll, Diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132 i
concordants del reglament de la Cambra formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

La ciutat de Ripollet (Vallès Occidental), amb prop de
28.000 habitants, només disposa d’un Centre d’Assis-
tència Primària (CAP). Els ripolletencs han de recollir
el número de torn en les mateixes dependències del
CAP, provocant-se així llargues cues davant les portes
del centre assistencial des de la matinada.

Segons declaracions a la premsa local de la doctora
responsable de l’Àrea  de Gestió de Cerdanyola-
Ripollet-Montcada, la reforma d’aquest CAP no es
produirà, pel cap baix, fins l’any 1988.

És per aquest motiu que els Diputats sotasignants for-
mulen la següent pregunta:

– És prevista la construcció d’un nou CAP a la ciutat de
Ripollet i/o l’adequació del centre actualment existent
a les exigències i demandes veïnals de prestació d’un
millor servei? En cas afirmatiu, en quins terminis exe-
cutarà el Departament de Sanitat els treballs de cons-
trucció i/o millora mencionats?

– Cas que es difereixi en el temps qualsevol de les so-
lucions apuntades, ha previst el Departament alguna
mesura provisional per solucionar les llargues cues
d’espera, implementant, per exemple, la concertació
telefònica de visites als facultatius o algun altre mitjà de
dispensació dels números de torn?

Palau delParlament, 16 de febrer de 1996

Joan Ridao i Martín Jordi Ausàs i Coll

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins han es-
tat els municipis de l’Alt Pirineu que
s’han acollit al programa d’ajut especí-
fic als municipis amb nuclis agregats,
integrat en el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya
Tram. 314-00829/05

Formulació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Ausàs i Coll i Salvador Morera i Tanyà, Diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132
i concordants del reglament de la Cambra formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

El DOGC de data 7 de juliol de 1995 publicava el De-
cret 192/1995 de 27 de juny, d’aprovació de les deter-
minacions del programa específic d’ajut econòmic als
municipis amb nuclis agregats, any 1995, a integrar en
el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.

– Quins municipis de l’Alt Pirineu (Aran, Alta
Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i
Cerdanya) han sol·licitat acollir-se a aquesta línia
d’ajuts i quins, finalment, s’han vist afavorits per la
mateixa?

Palau delParlament, 16 de febrer de 1996

Jordi Ausàs i Coll Salvador Morera i Tanyà

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’execució dels
plans elaborats per la Junta de Saneja-
ment i l’empresa RESISA, de Sant
Celoni, per a eliminar la contaminació
del riu Tordera a causa dels aboca-
ments de dioxans fets per aquesta
empresa
Tram. 314-00830/05

Formulació: Sr. Montserrat Tura i
Camafreita, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, Manel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairutó i Pere-
Jordi Piella i Vilaregut,  Marina Geli i Fàbrega, fent ús
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d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Reglament
de la cambra, formulen la següent pregunta al Consell
Executiu, per a la qual sol·licita resposta per escrit.

L’estiu de 1994 es va detectar la problemàtica dels abo-
caments de dioixans a la Tordera per part de l’empre-
sa Resisa, de Sant Celoni. La concentració de dioxans
a l’aigua era preocupant ja que contaminava l’aquífer
de la Tordera, del qual es subministren moltes poblaci-
ons del Vallès, la Selva i el Maresme. Segurament, la
concentració detectada no és tòxica però produïa greus
problemes olfactius i varen comportar una despesa
important per a molts municipis que varen haver d’afe-
gir filtres de carbó a les plantes potabilitzadores.

Es produiren mobilitzacions ciutadanes i d’alcaldes i
regidors que varen sensibilitzar l’opinió pública i el
Parlament, que finalment obligà la Junta de Sanejament
i l’empresa Resisa a elaborar uns plans d’eliminació de
la contaminació per dioxans.

Sembla, però, que alguns dels compromisos no s’han
realitzat i encara es produeix una contaminació per di-
oxans a la Tordera.

Per tal de garantir un bon subministrament d’aigua
potable als municipis que s’abasteixen de la Tordera,
per a assegurar la descontaminació de la Tordera, els
diputats sotasignants formulen la següent pregunta per-
què sigui contestada per escrit.

– Quines poblacions i quants habitants depenen del
subministrament d’aigua de la Tordera?

– Quantes implantacions industrial hi ha a la Conca i
quantes d’elles són potencialment contaminants?

– Quines són les accions fetes arran de l’abocament de
dioxans per part de la Junta de Sanejament envers l’em-
presa Resisa i quina és la situació actual d’aquest pro-
blema?

– Quantes plantes potabilitzadores hi ha a la zona que
depenen de l’aigua de la Tordera i en quin estat de
construcció i/o funcionament es troben?

– Atesa la gran importància del sector turístic d’un
àmbit d’aquesta Conca (Palafolls, Malgrat, Arenys,
Blanes...) com es pensa abordar en el futur la baixa
qualitat de l’aigua de la Tordera i la salinització dels
pous propis d’aquella zona?

– Quina inversió complementària ha significat la incor-
poració de carbó actiu a les plantes potabilitzadores per
tal d’eliminar la presència dels dioxans i el mal gust
que produeixen?

– Pensa el Govern de la Generalitat pagar el sobrecost
dels serveis de potabilització municipal provocat per la
contaminació de la Tordera?

– Coneix la Junta de Sanejament el nivell de dioxans
actual a la Tordera?

– Quin és el contingut dels acords entre la Junta de
Sanejament i Resisa per tal d’eliminar la contaminació
per dioxans?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 1996

Montserrat Tura i Camafreita, Manuel Nadal i Farreras,
Martí Sans i Pairutó, Daniel Terradellas i Redon, Pere-
Jordi Piella i Vilaregut, Marina Geli i Fàbrega

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el servei
d’atenció d’urgències de tots els hos-
pitals integrats a la xarxa hospitalària
d’utilitat pública
Tram. 314-00831/05

Formulació: Sr. Carme Figueras i Siñol,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol i Montserrat Tura i Camafreita,
diputades del Grup Socialista, fent ús d’allò que es dis-
posa als articles 132 i 133 del Reglament de la cambra,
formulen la següent pregunta al Consell Executiu per
tal que sigui contestada per escrit.

En relació als serveis d’urgències hospitalàries a Cata-
lunya, les diputades sotasignades formulen la pregun-
ta següent:

– Atenen tots els hospitals integrats a la Xarxa hospita-
lària d’Utilitat Pública tot tipus d’urgències, encara que
amb posterioritat calgui derivar el pacient per la com-
plexitat de la seva patologia?

– En cas que no tots atenguin totes les urgències, quins
hospitals no ho fan, en quines especialitats, per quines
raons, i a quants ciutadans afecta aquesta situació?

Palau delParlament, 13 de febrer de 1996

Carme Figueras i Siñol Montserrat Tura i Camafreita

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació ac-
tual de la implantació de la reforma de
l’assistència primària determinada per
les lleis d’ordenació sanitària a Catalu-
nya
Tram. 314-00832/05

Formulació: Sr. Carme Figueras i Siñol,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol i Montserrat Tura i Camafreita,
diputades del Grup Socialista, fent ús d’allò que es dis-
posa als articles 132 i 133 del Reglament de la cambra,
formulen la següent pregunta al Consell Executiu per
tal que sigui contestada per escrit.

Quina ha estat l’evolució de la reforma de l’assistència
primària a Catalunya des de la seva aprovació?
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– Quins han estat els motius pels quals no s’han com-
plert els terminis previstos a la Llei d’ordenació sani-
tària de Catalunya?

– Quin calendari té previst la Conselleria de Sanitat per tal
d’aplicar la reforma a cada una de les zones pendents?

Palau delParlament, 13 de febrer de 1996

Carme Figueras i Siñol Montserrat Tura i Camafreita

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre la possible atenció d’ur-
gències pediàtriques a l’hospital de Mollet
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-00833/05

Formulació: Sr. Carme Figueras i Siñol,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol i Montserrat Tura i Camafreita,
diputades del Grup Socialista, fent ús d’allò que es dis-
posa als articles 132 i 133 del Reglament de la cambra,
formulen la següent pregunta al Consell Executiu per
tal que sigui contestada per escrit.

Quins propòsits de capteniment té el Servei Català de
la Salut per tal que a l’Hospital de Mollet (Baix Vallès)
s’atenguin les urgències pediàtriques?

Palau delParlament, 13 de febrer de 1996

Carme Figueras i Siñol Montserrat Tura i Camafreita

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre les donacions directes al
Govern de la Generalitat fetes per perso-
nes físiques o jurídiques
Tram. 314-00834/05

Formulació: Sr. Xavier Bosch i Garcia, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Bosch i Garcia, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

Quin és el criteri de capteniment del Govern pel que fa
a les donacions al propi Govern en diners o espècie
efectuades per persones físiques o jurídiques?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Xavier Bosch i Garcia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a
prendre per garantir la transferència
d’informació de les donacions directes
al Govern de la Generalitat fetes per
persones físiques o jurídiques
Tram. 314-00835/05

Formulació: Sr. Xavier Bosch i Garcia, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Bosch i Garcia, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

Quins criteris es segueixen per tal de garantir la comple-
ta transferència de lainformació relacionada amb les
donacions al Govern en diners o espècies efectuades per
persones físiques o jurídiques?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Xavier Bosch i Garcia

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre el nombre de donacions
fetes al Govern de la Generalitat o als or-
ganismes autònoms per persones físi-
ques o jurídiques durant el 1995
Tram. 314-00836/05

Formulació: Sr. Xavier Bosch i Garcia, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Bosch i Garcia, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord
amb el que preveu l’article 132 i concordants del regla-
ment de la Cambra formula la següent pregunta al Go-
vern per tal que sigui resposta per escrit.

Quines donacions en diners o espècies per part de per-
sones físiques o jurídiques han estat donades al Govern
o organismes autònoms al llarg de 1995? A què s’han
destinat, si n’hi ha hagut, aquestes donacions?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Xavier Bosch i Garcia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
dels pressupostos per al 1996 pel que
fa al Departament de Cultura
Tram. 314-00837/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Francàs i Portí, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que disposen els articles
132 i 133 del Reglament de la cambra, presenta la se-
güent pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui
contestada per escrit.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se
doncs els de 1995.

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

– Quina ha estat la reducció dels pressupostos per al
1996, en relació als del 1995, pel que fa al Departament
de Cultura?

– Quins programes concrets del Departament de Cultu-
ra es veuen afectats per aquesta reducció, i en quina
mesura?

– Quines són les inversions, per capítols i articles, afec-
tades per aquesta reducció pressupostària, i en quina
mesura?

– Quins criteris de prioritats ha tingut en compte el
Consell Executiu a l’hora de distribuir i aplicar la re-
ducció pressupostària en els diferents programes i con-
ceptes en el Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
dels pressupostos per al 1996 pel que
fa al Comissionat d’Universitats i Re-
cerca
Tram. 314-00838/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Francàs i Portí, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que disposen els articles
132 i 133 del Reglament de la cambra, presenta la se-
güent pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui
contestada per escrit.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se
doncs els de 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Quina ha estat la reducció dels pressupostos per al
1996, en relació als del 1995, pel que fa al Comissio-
nat d’Universitats i Recerca?

– Quins programes concrets, tant de la Direcció Gene-
ral d’Universitats com de la Direcció General de Recer-
ca, es veuen afectats per aquesta reducció, i en quina
mesura?

– Quines són les inversions afectades per aquesta re-
ducció pressupostària, per capítols i articles i en quina
mesura?

– Quins criteris de prioritats ha tingut en compte el
Consell Executiu a l’hora de distribuir i aplicar la re-
ducció pressupostària en els diferents programes i con-
ceptes?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
dels pressupostos per al 1996 pel que
fa a la Direcció General de Turisme
Tram. 314-00839/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Francàs i Portí, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que disposen els articles
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132 i 133 del Reglament de la cambra, presenta la se-
güent pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui
contestada per escrit.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se
doncs els de 1995.

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

– Quina ha estat la reducció dels pressupostos per al
1996, en relació als del 1995, pel que fa al Departament
de Comerç, Consum i Turisme, i específicament la re-
ducció soferta per la Direcció General de Turisme?

– Quins programes concrets de la Direcció General de
Turisme veuen afectats per aquesta reducció, i amb
quines xifres?

– Quines són les inversions de la Direcció General de
Turisme  afectades per aquesta reducció pressupostària,
i en quina mesura?

– Quins criteris de prioritats ha tingut en compte el
Consell Executiu a l’hora de distribuir i aplicar la re-
ducció pressupostària en els diferents capítols i concep-
tes en la Direcció General de Turisme?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
dels pressupostos per al 1996 pel que
fa al Departament d’Ensenyament
Tram. 314-00840/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Francàs i Portí, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que disposen els articles
132 i 133 del Reglament de la cambra, presenta la se-
güent pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui
contestada per escrit.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se
doncs els de 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Quina ha estat la reducció dels pressupostos per al
1996, en relació als del 1995, pel que fa al Departament
d’Ensenyament?

– Quins programes concrets es veuen afectats per
aquesta reducció, i en quina mesura?

– Quines són les inversions afectades per  aquesta re-
ducció pressupostària, i en quina mesura?

– Quins criteris de prioritats ha tingut en compte el Con-
sell Executiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció
pressupostària en els diferents programes i conceptes?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les galeries
d’art de Catalunya
Tram. 314-00841/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Francàs i Portí, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que disposen els articles
132 i 133 del Reglament de la cambra, presenta la se-
güent pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui
contestada per escrit.

Segons un informe presentat recentment per la Unió
d’Associacions de Galeries d’Espanya, la principal pre-
ocupació dels galeristes és la regulació de la fiscalitat
que afecta la compra d’obres d’art, així com el paper de
les diferents administracions públiques en l’educació
artística i cultural i la promoció de l’art contemporani.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Quin és el nombre actual de galeries d’art a Catalu-
nya registrades com a tals, segons les dades del Consell
Executiu?

– Quin ha estat el volum de facturació del mercat d’obres
d’art a Catalunya durant els darrers quatre anys i quin percen-
tatge ha representat sobre el total d’Espanya?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tram de
muralla medieval descobert a la ciutat
de Vic (Osona)
Tram. 314-00842/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Francàs i Portí, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que disposen els articles
132 i 133 del Reglament de la cambra, presenta la se-
güent pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui
contestada per escrit.
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Les obres d’enderrocament d’un edifici de la rambla de
l’Hospital de Vic, a la comarca d’Osona, han posat al
descobert un tram intacte de la muralla medieval de la
ciutat de Vic, construïda pel rei Pere II l’any 1368.
Aquest ram de muralla, que fa 7 metres de llarg i un
metre i mig d’amplada, pertany a la muralla que envol-
ta el casc antic de la ciutat, i que en el segle XVII en-
cara estava dempeus.

Aquesta troballa, a més del seu valor històric intrínsec,
ha permès descobrir que la ciutat medieval tenia un
perímetre més petit del que suposava.

Atès que aquest tram de muralla es troba en bon estat
de conservació, i tenint en compte també les conse-
qüències arqueològiques que se’n poden derivar del
seu estudi,

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Quins estudis ha realitzat o té previst realitzar el Con-
sell Executiu en referència a la conveniència o no d’in-
cloure aquest ram de muralla trobat com a vestigi dins
de l’aparcament que es construirà a la rambla de l’Hos-
pital de Vic?

– Quines són les mesures previstes pel Consell Execu-
tiu per tal de garantir i protegir el manteniment d’aquest
tram de muralla, que pertany ja al patrimoni cultural de
Vic?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el model de
relació a establir entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i els
sindicats agraris
Tram. 314-00844/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz i Maria Olivares i Usac, diputats
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 132 del
Reglament de la cambra, formulen la següent pregun-
ta al Consell Executiu, per tal que sigui contestada per
escrit.

Quin és el model de relació que ha establert o pensa
establir el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca amb els sindicats atesos els resultats de les elec-
cions a cambres que han definit la representativitat del
sector?

Palau delParlament, 21 de febrer de 1996

Víctor Gimeno i Sanz Maria Olivares i Usac
Diputat Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació
de les organitzacions professionals
agràries en l’aplicació de la política
agrària
Tram. 314-00845/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz i Maria Olivares i Usac, diputats
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 132 del Re-
glament de la cambra, formulen la següent pregunta al
Consell Executiu, per tal que sigui contestada per escrit.

Considera el Govern desitjable la participació i col·-
laboració de les organitzacions professionals agràries
en l’aplicació de la política agrària? Cas de resposta
afirmativa, quins són els mecanismes que s’han esta-
blert? Quina és la participació de cada organització en
els mateixos? Quin és el grau d’acceptació dels sindi-
cats?

Palau delParlament, 21 de febrer de 1996

Víctor Gimeno i Sanz Maria Olivares i Usac
Diputat Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’equiparació
de les condicions laborals i professio-
nals del personal sanitari, determinada
per la Llei 15/90, del 9 de juliol, d’orde-
nació sanitària a Catalunya
Tram. 314-00846/05

Formulació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Ausàs i Coll, Diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord amb
el que preveu l’article 132 i concordants del reglament
de la Cambra formula la següent pregunta al Govern
per tal que sigui resposta per escrit.

– Quins són els motius pels quals encara avui el Govern
de la Generalitat no ha fet efectiva la transitòria 5a.3 de
la Llei 15/90, aprovada el 9 de juliol de1990, sobre
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Ordenació Sanitària, la qual especifica l’equiparació de
les condicions laborals i professionals del personal sa-
nitari en un termini de tres anys, comptador a partir de
l’aprovació d’aquesta Llei?

– Quines mesures pensa dotar el Govern de la Genera-
litat per tal de desbloquejar aquesta qüestió que afecta
a més de 15.000 treballadors del Servei Català de la
Salut i de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Jordi Ausàs i Coll

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les reivindica-
cions del personal sanitari no recolli-
des en el preacord signat amb determi-
nats sindicats
Tram. 314-00847/05

Formulació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Ausàs i Coll, Diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord amb
el que preveu l’article 132 i concordants del reglament
de la Cambra formula la següent pregunta al Govern
per tal que sigui resposta per escrit.

Quins són els motius pels quals el pre-acord sobre el
conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
(XHUP) signat, només amb CCOO i UGT, el proppas-
sat 12 de febrer de 1996 no recull les reivindicacions
del personal sanitari, respecte de l’equiparació horària
del torn de dia i el de nit, un dels més castigats?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Jordi Ausàs i Coll

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les compensa-
cions rebudes pel personal sanitari del
mòdul penitenciari de l’Hospital de
Terrassa (Vallès Occidental), a causa
de l’especificitat de la feina
Tram. 314-00848/05

Formulació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Ausàs i Coll i Joan Ridao i Martín, Diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-

nya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132 i
concordants del reglament de la Cambra formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

El personal sanitari del Mòdul Penitenciari de l’Hospi-
tal de Terrassa (Vallès Occidental), únic dins la xarxa
d’Hospitals de Catalunya, ha de tenir un perfil profes-
sional específic per tal d’exercir les tasques que li són
pròpies. Quines compensacions reben del Govern de la
Generalitat aquest col·lectiu per la diferenciació que
se’ls hi exigeix?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Jordi Ausàs i Coll

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possibilitat
de concerts hospitalaris entre el Ser-
vei Català de la Salut i determinats
hospitals francesos
Tram. 314-00849/05

Formulació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Ausàs i Coll, Diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord amb
el que preveu l’article 132 i concordants del reglament
de la Cambra formula la següent pregunta al Govern
per tal que sigui resposta per escrit.

La segona setmana del passat mes de febrer, la Val
d’Aran patia un important temporal de neu, com a con-
seqüència del qual la comarca restà totalment incomu-
nicada durant deu hores. Aquest fet va posar en alerta
les autoritats sanitàries araneses i els sis pacients amb
insuficiència renal que necessiten rebre tractament de
diàlisi a hospitals de Lleida o bé de Barcelona. El res-
ponsable de Sanitat del Conselh i els directius de
l’Espitau dera Val d’Aran varen tractar de la conveni-
ència d’establir acords amb hospitals de Saint-Gaudens
i Tolosa, a França, per tal que aquests pacients puguin
rebre el tractament de diàlisi, quan l’accés pel Túnel de
Vielha quedi tancat pel temporal.

– Quin és el posicionament del Servei Català de la Sa-
lut sobre la possibilitat d’establir aquests acords amb
hospitals francesos?

– Quan és previst que s’iniciïn les converses entre les
dues administracions?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Jordi Ausàs i Coll

3.25.15
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la presentació
al Parlament del projecte de llei de pro-
tecció del cap de Creus (Alt Empordà)
Tram. 314-00850/05

Formulació: Sr. Manuel Nadal i Farreras,
juntament amb 5 altre(s) diputat(s) del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

El Ple del Parlament, en sessió celebrada el passat 30 de
març, va aprovar una moció que deia en el seu apartat 1:

«El Parlament insta el Consell Executiu a presentar-li,
abans de finals de 1995, un projecte de llei de protec-
ció del Cap de Creus, pel seu gran valor ecològic i pai-
satgístic».

El Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Francesc Xavier Marimon, en data de 14 de juny de
1995, donava compliment a aquesta resolució i expli-
cava que els Departaments de Medi Ambient i Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca estaven elaborant un avantpro-
jecte de llei de protecció del Cap de Creus i que no hi
havia dificultat per a poder-lo presentar en el termini
establert.

El calendari polític pot haver retardat la presentació
d’aquest avantprojecte però davant el seu avançat pro-
cés d’elaboració, caldria presentar-lo al Parlament.

És per tots aquests motius que els Diputats sotasignats
formulen la següent pregunta:

Quan pensa el Consell Executiu presentar al Parlament
el projecte de llei de protecció del Cap de Creus?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 1996

Manel Nadal i Farreras, Martí Sans i Paurito, Marina
Geli i Fàbrega, Montserrat Tura i Camafreita, Daniel
Terradellas i Redon i Pere-Jordi Piella i Vilaregut

3. TRAMITACIONS  EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els dèficits
acumulats del 1993 al 1995 per la Xar-
xa Hospitalària d’Utilitat Pública i la
Xarxa de Salut Mental
Tram. 314-00851/05

Formulació: Sr. Carme Figueras i Siñol,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol i Martí Carnicer i Vidal, Dipu-
tats del Grup Socialista, fent ús d’allò que es disposa als
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, formu-
len la següent pregunta al Consell Executiu perquè si-
gui contestada per escrit.

– Coneix el Govern el dèficit resultant a finals de 1993,
1994 i 1995 del conjunt de centres que formen la Xar-
xa Hospitalària d’utilitat pública després de les aporta-
cions efectuades per  la Generalitat? Podem conèixer al
detall centre pre centre?

– Coneix el Govern el dèficit resultant a finals de 1993,
1994 i 1995 del conjunt de centres que formen la Xar-
xa de Salut Mental després de les aportacions efectua-
des per la Generalitat? Podem conèixer al detall centre
per centre?

– Quina és la relació d’aportacions efectuades per la
Generalitat a cada un dels centres de la XHUP i la
XSM? Voldríem conèixer el detall per al 1993, 1994 i
1995, separant les aportacions destinades a despeses
corrents de les destinades a despeses de capital.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 1996

Carme Figueras i Siñol Martí Carnicer i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a
prendre per al ple funcionament del
nou centre d’assistència primària de
l’Arboç (Baix Penedès)
Tram. 314-00852/05

Formulació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Diputat del Grup Socialista, fent
ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.
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Recentment hem pogut comprovar pels mitjans de co-
municació que s’ha inaugurat un nou CAP a l’Arboç.
Com sigui que la mateixa informació mantenia un cert
nivell de dubtes sobre el seu funcionament, el Diputat
sotasignat formula la següent pregunta:

– Quines són les previsions de plantilla d’aquest centre?

– En quin moment i per quin procediment es pensen
cobrir aquestes places?

– A partir de quina data els usuaris podran gaudir del
centre en plenes condicions?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Martí Carnicer i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la liquidació
de la partida d’ingressos de l’article
610.01, venda d’altres inversions reals,
inclosa en el Pressupost de la Gene-
ralitat per al 1995
Tram. 314-00853/05

Formulació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, jun-
tament amb un altre diputat del Grup So-
cialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal i Manel Nadal i Farreras, Dipu-
tats del Grup Socialista, fent d’allò que es disposa als
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, formu-
len la següent pregunta al Consell Executiu perquè si-
gui contestada per escrit.

En el pressupost d’ingressos de la Generalitat per a
l’any 1995 hi havia una previsió de 6.000 milions en
l’article 610.01. – Venda d’altres inversions reals.

En l’argumentació que es va utilitzar en el moment de
la seva aprovació, es parlava de la voluntat política del
Govern de privatitzar alguns serveis.

És per tots aquests motius que els Diputats sotasignats
formulen la següent pregunta:

– Quines vendes s’han efectuat en relació a aquesta
partida d’ingressos?

– Per a cada una de les vendes realment efectuades
desitjaríem conèixer:

Import.
Nom del comprador.
Procediment emprat per al càlcul de l’import.
Procediment emprat en la selecció del comprador.
– Quines gestiona s’han efectuat encara que no hagin
donat com a resultat final una venda? Desitjaríem co-
nèixer al detall les gestions per a cada una de les inver-
sions que s’han intentat vendre.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 1996

Martí Carnicer i Vidal Manel Nadal i Farreras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el retard en
l’inici de les obres de millora de la car-
retera C-1412, en el tram del coll de
Comiols (Noguera) a Tremp (Pallars
Jussà)
Tram. 314-00854/05

Formulació: Sr. Manuel Nadal i Farreras,
juntament amb 2 altre(s) diputat(s) del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Ramon Vilalta i Oliva i Joan
Ganyet i Solé, Diputats del Grup Socialista fent ús
d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta al
Consell Executiu, perquè sigui contestada per escrit.

Els municipis de la comarca del Pallars, han demanat
repetides vegades es consideri dins la xarxa bàsica de
carreteres de Catalunya el tram Artesa de Segre - Tremp
pel port de Comiols.

Aquest tram actualment són les carreteres L-512 i C-
1412 i es pot considerar que té unes característiques
adequades des d’ARtesa fins a Comiols, però es troba
en molt mal estat de manteniment en el tros que va de
Comiols fins a Tremp.

El deteriorament d’aquesta carretera s’ha accentuat
amb les darreres pluges que han provocat importants
esllavissaments que entorpeixen la circulació.

Els municipis de la comarca del Pallars Jussà i molt
especialment el de Tremp han dialogat amb els diferents
Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i han
coincidit en la prioritat d’aquesta carretera que hauria de
ser millorada a càrrec del Pressupost del 1995.

Aquesta coincidència també es va produir en un debat
sobre la política de carreteres efectuat al Parlament.

Vist el retard que s’està produint, els Diputats sotasig-
nats formulen la pregunta següent:

– Quines són les previsions de millora en el tram
Comiols - Tremp, de la carretera C-1412?

– Quina inversió es pensa realitzar en aquest tram?

– En quina data es pensen iniciar i quan es preveu que
s’acabaran aquestes obres de millora?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 1996

Manel Nadal i Farreras, Ramon Vilalta i Oliva i Joan
Ganyet i Solé

3.25.15
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres de
rehabilitació i conservació del mones-
tir de Santa Maria de Vilabertran (Alt
Empordà)
Tram. 314-00855/05

Formulació: Sr. Manuel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Daniel Terradellas i Redon,
Martí Sans Pairutó, Pere Jordi Piella i Vilaregut i Ma-
rina Geli i Fàbrega, fent ús d’allò que es disposa als
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, formu-
len la següent pregunta al Consell Executiu, per tal que
sigui contestada per escrit.

Vist que la teulada del palau abacial de l’antic mones-
tir agustinià de Santa Maria de Vilabertran s’ha enfon-
sat a rel de les últimes pluges i també com a conseqüèn-
cia de què la seva estructura està molt deteriorada.

Les últimes obres de reforma es van fer fa uns deu anys
i, des de llavors no s’hi ha fet cap millora malgrat la
imperiosa necessitat de fer-ho degut el precari estat de
bona part del palau.

A més de la importància històrico-artística de Sta.
Maria de Vilabertran, hem de recordar que és la seu del
fons d’art del diari Avui, el recinte on  es celebra anyal-
ment la Shubertíada i també un espai on hi tenen lloc
diversos actes culturals, l’últim programat es celebra-
rà el dimarts, tretze de febrer, amb una conferència
d’Àlex Susanna, escriptor del mes.

Per tot això els diputats sotasignats formulen la següent
pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

Com és que uns treballs de manteniment tan urgents
s’hagin demorat fins el punt  de que s’hagin produït
grans enfonsaments, amb tot el que això representa de
degradació del palau, de perill físic i de mala imatge de
la institució, en aquest cas del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat?

Què pensa fer la Generalitat de Catalunya i més concre-
tament, el Departament de Cultura per reparar els danys
i aplicar les solucions adequades per evitar la repetició
de situacions com la que ens ocupa?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 1996

Manel Nadal i Farreras, Daniel Terradellas i Redon,
Martí Sans i Pairutó, Pere Jordi Piella i Vilaregut i
Marina Geli i Fàbrega

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de
construcció d’una carretera de
Vilanova de Meià (Noguera) fins a la
carretera C-147, a l’altura de Gavet de
la Conca (Pallars Jussà)
Tram. 314-00856/05

Formulació: Sr. Manuel Nadal i Farreras,
juntament amb 2 altre(s) diputat(s) del
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Ramon Vilalta i Oliva i Joan
Ganyet i Solé, Diputats del Grup Socialista fent ús
d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta al
Consell Executiu, perquè sigui contestada per escrit.

La comunicació entre les comarques del Pallars Jussà
i la Noguera es veurien molt millorades si les carrete-
res CP-9132 i C-913 que comuniquen Artesa de Segre
amb Vilanova de Meià es prolonguessin per St. Martí
de Barcelona, St. Miquel de la Vall i St. Cristòfol de la
Vall fins a la C-147 al terme de Gavet de la Conca. La
previsió de transformar aquest camí local i fer una car-
retera nova (en algunes zones de nou traçat) estava en
els Plans Comarcals i s’ha de finançar a càrrec del pres-
supost de la Generalitat.

Aquest important camí que comunica dues comarques
està en un estat lamentable després de les pluges de
l’hivern.

Després del conjunt d’estudis realitzats ha arribat el
moment de prendre decisions i efectuar les obres.

És per tots aquests motius que els Diputats sotasignats
formulen la pregunta següent:

– Quin és el projecte de traçat de la carretera de
Vilanova de Meià a la C-147?

– Quina és la previsió de licitació i execució d’aques-
ta carretera?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 1996

Manel Nadal i Farreras, Ramon Vilalta i Oliva i Joan
Ganyet i Solé

3. TRAMITACIONS  EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el procés de
reconversió industrial del sector
siderometal·lúrgic
Tram. 314-00857/05

Formulació: Sr. Josep Maria Rañé i
Blasco, del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Existeix a Catalunya un conjunt d’instal·lacions indus-
trials dins del sector siderometal·lúrgic relacionades
amb l’activitat de la trefileria que han sofert i encara
estan protagonitzant processos de transformació i re-
conversió força importants.

Dintre d’aquest sector es troba l’empresa Riviere, que
ha quedat fora del procés de concentració encapçalat
pel grup CELSA, malgrat que posseeix unes
intal·lacions amb una forta capacitat productiva i de
qualitat, des de fa un temps viu immersa en un seguit
de problemes.

És per això que el Diputat sotasignat formula la següent
pregunta:

– Quines actuacions té previstes el Consell Executiu
per aconseguir la reordenació d’aquest sector de la pro-
ducció industrial?

– Té previst el Consell Executiu realitzar accions da-
vant l’empresa Riviere per tal d’orientar la solució de
la seva situació mitjançant un pla de viabilitat que as-
seguri la continuïtat d’una empresa quasi centenària?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Josep Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’elaboració
dels plans d’actuació municipals i co-
marcals recomanats per la Comissió
d’Estudi del Millorament de la Preven-
ció i l’Extinció d’Incendis del Parla-
ment
Tram. 314-00858/05

Formulació: Sr. Roc Fuentes i Navarro,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

La Comissió d’Estudi del Millorament de la prevenció
i extinció d’incendis va formular el mes de juliol de
1995, entre d’altres, les següents recomanacions:

«7. Impulsar la redacció dels plans d’actuació munici-
pals i comarcals i subvencionar-ne suficientment l’ela-
boració.

8. Vetllar perquè el contingut dels plans d’actuació
municipals i comarcals defineixi especialment tot un
seguit de punts bàsics.»

Interessa saber al diputat que signa,

– Quins plans d’actuació municipal i comarcals s’han
redactat?

– Quins plans es troben en fase d’elaboració?

– És previst de completar plans per a totes les comar-
ques? En quin termini?

– Quines són les definicions dels plans?

– Contemplen els punts d’aigua necessaris, la xarxa de
camins, cartografia, vigilància, mitjans materials i co-
ordinació, tal com recomana l’acord del Parlament?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Roc Fuentes
Diputat

3.25.15
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat d’exe-
cució del capítol 9 d’ingressos del
Pressupost de la Generalitat per al
1995
Tram. 314-00859/05

Formulació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Diputat del Grup Socialista, fent
ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.

En relació al capítol 9 d’ingressos del Pressupost de la
Generalitat per a l’any 1995, desitjaríem conèixer:

– Quina ha estat la seva execució, per tant, les següents
dades a 31.12.95:

* Total d’ingressos liquidats.

* Desglossament dels ingressos liquidats:

– Operacions a llarg termini previstes en el pressupost
inicial.

– Renovació d’operacions que ja estaven a llarg termini.

– Reconversió d’operacions a curt termini que passen
al llarg termini.

– Altres operacions.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Martí Carnicer i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat d’exe-
cució del capítol 9 d’ingressos del
Pressupost de la Generalitat per al
1995, pel que fa al Servei Català de la
Salut
Tram. 314-00860/05

Formulació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Diputat del Grup Socialista, fent
ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.

En relació al capítol 9 d’ingressos del Pressupost del
Servei Català de la Salut per a l’any 1995, desitjaríem
conèixer:

– Quina ha estat la seva execució, per tant, les següents
dades a 31.12.95:

* Total d’ingressos liquidats en aquest capítol.

* Desglossament dels ingressos liquidats:

– Operacions a llarg termini previstes en el pressupost
inicial.

– Renovació d’operacions que ja estaven a llarg termi-
ni.

– Reconversió d’operacions a curt termini que passen
al llarg termini.

– Altres operacions.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Martí Carnicer i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la liquidació
del capítol 9 de despeses del Pressu-
post de la Generalitat per al 1995
Tram. 314-00861/05

Formulació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Diputat del Grup Socialista, fent
ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.

En relació al capítol 9 d’ingressos del Pressupost del
Pressupost de la Generalitat per a l’any 1995, desitja-
ríem conèixer alguns detalls de la seva execució. Vol-
dríem conèixer les següents dades a 31.12.95:

* Total de despeses liquidades en aquest capítol.

* Desglossament de les despeses liquidades:

– Amortitzacions corresponents a amortitzacions
d’operacions a llarg termini concertades amb càrrec a
pressupostos anteriors.

– Amortitzacions anticipades d’operacions a llarg ter-
mini.

– Amortitzacions d’operacions a curt termini.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Martí Carnicer i Vidal

3. TRAMITACIONS  EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat d’exe-
cució del capítol 9 de despeses del
Pressupost de la Generalitat per al
1995, pel que fa al Servei Català de la
Salut
Tram. 314-00862/05

Formulació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Diputat del Grup Socialista, fent
ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.

En relació al capítol 9 d’ingressos del Pressupost del
Pressupost del Servei Català de la Salut per a l’any
1995, desitjaríem conèixer alguns detalls de la seva
execució. Voldríem conèixer les següents dades a
31.12.95:

–Quina ha estat la seva execució, per tant, de les se-
güents dades a 31.12.95?:

* Total de despeses liquidades en aquest capítol.

* Desglossament de les despeses liquidades:

– Amortitzacions corresponents a amortitzacions
d’operacions a llarg termini concertades amb càrrec a
pressupostos anteriors.

– Amortitzacions anticipades d’operacions a llarg ter-
mini.

– Amortitzacions d’operacions a curt termini.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Martí Carnicer i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la instal·lació
d’una fàbrica de ciment al municipi de
Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 314-00863/05

Formulació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Diputat del Grup Socialista, fent
ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-

ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.

En alguns mitjans de comunicació comarcals, com 3 de
Vuit, del passat 12 de gener, es diu que el Departament
d’Indústria de la Generalitat ha donat el seu vist i plau a
la implantació d’un fàbrica de ciment en el municipi de
Castellet i la Gornal, molt a prop del poble de Clariana.

Com sigui que aquest és un tema de molta incidència
en aquest territori, el Diputat sotasignat formula la se-
güent pregunta:

– És certa aquesta informació?

– En cas afirmatiu, amb quines condicions, sota quin
projecte, amb quines previsions i a quina empresa s’ha
donat el vist-i-plau?

– En cas negatiu, té el govern o algun dels departa-
ments o direccions generals coneixement de l’existèn-
cia d’aquest projecte?

– Encara que no s’hagi donat el vist-i-plau, té el govern
opinió sobre aquest projecte?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 1996

Martí Carnicer i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la subvenció,
en espècie, concedida al bisbat de Vic
(Osona) per a la protecció de la porta-
da del monestir de Ripoll (Ripollès)
Tram. 314-00864/05

Formulació: Sr. Pere-Jordi Piella i Vila-
regut, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Daniel Terradellas i Redon,
Pere Jordi Piella i Vilaregut i Marina Geli i Fàbrega,
diputats del Grup Socialista, fent ús d’allò que dispo-
sen els articles 133 i 134 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent pregunta per tal que sigui contes-
tada per escrit.

El DOGC nº 2143 de 18 de desembre de 1995, públi-
ca la concessió d’una subvenció, en espècie, al Bisbat
de Vic de 17.084.225 pessetes, per la protecció de la
portada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Des de fa uns anys existia el Patronat del Monestir de
Ripoll creat pel Bisbat de Vic en el que també hi està
representada la Generalitat. Aquest Patronat es reuneix
regularment.

Per tots aquests motius els diputats sotasignants formu-
len les següents preguntes:

– En què consisteix la subvenció, en espècie, a què fa
referència el DOGC esmentat? Qui va fer la sol·licitud
per aquesta subvenció?
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– Per què va donar-se subvenció al Bisbat de Vic en lloc
de donar-la al Patronat del Monestir de Ripoll?

– Quina és la contribució anyal de la Generalitat al
Patronat del Monestir de Ripoll? Quina va ser aquesta
durant els anys 1990, 91, 92, 93, 94 i 95? En què va
consistir?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de
seguretat preses per les companyies
que actuen a la vall de Núria (Ripollès)
arran de la denúncia presentada pels
treballadors a la Inspecció de Treball
Tram. 314-00865/05

Formulació: Sr. Pere-Jordi Piella i Vila-
regut, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon i Marina Geli i Fàbrega,
diputats del Grup Socialista, fent ús d’allò que dispo-
sen els articles 133 i 134 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent pregunta per tal que sigui contes-
tada per escrit.

Amb motiu de les fortes nevades de les passades setma-
nes, en el trajecte del cremallera de Núria varen produir-
se varis allaus que interromperen el servei d’aquest siste-
ma de transport. Per restablir varen donar-se un seguit
d’ordres que al considerar que eren perilloses per la segu-
retat donar en lloc a una denúncia davant la Inspecció de
Treball. Aquestes ordres provenien de la direcció de les
companyies que actuen a la Vall de Núria i en les que la
Generalitat i participa majoritàriament.

Per tots aquests motius els diputats sotasignants formu-
len la següent pregunta per tal de que sigui contestada
per escrit.

– Quines mesures es varen prendre per garantir la segu-
retat de les persones que treballaven per restablir la
normalitat de les comunicacions amb la Vall de Núria?

– Existeix algun comitè de seguretat i higiene en el treball
a les empreses de la Vall de Núria que vetlli per la segu-
retat de les persones? Per què? Quina va ser la darrera
reunió? Quins temes es varen tractar en aquesta?

– Quin ha estat el resultat de la visita feta per la Inspec-
ció del Treball?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

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

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre la pertinència de les or-
dres donades per les companyies que
actuen a la vall de Núria (Ripollès) per tal
de restablir la normalitat, arran de les for-
tes nevades caigudes al Pirineu
Tram. 314-00866/05

Formulació: Sr. Pere-Jordi Piella i Vila-regut,
juntament amb quatre altres diputats del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Fa unes setmanes varen produir-se unes fortes nevades
al Pirineu. A la Vall de Núria aquestes nevades varen
originar problemes al cremallera degut principalment
a unes allaus axií com desperfectes a algunes estructu-
res i instal·lacions del santuari.

Davant aquesta situació, varen donar-se un seguit d’or-
dres, una d’elles va ser netejar de neu les teulades dels
edificis del santuari i annexos. Històricament a les zo-
nes de muntanya entre elles el Pirineu, la neu no es
necessari treure-la de les teulades perquè desapareix
d’una manera natural quan es produeix el desglaç.

Per aquests motius, presentem la següent pregunta per
tal que sigui contestat per escrit.

– Per quina raó es va donar l’ordre de treure la neu de
les teulades dels edificis de Núria? Hi havia o hi ha al-
gun perill per a les persones o les coses (teulada, etc).

– Quina va ser la causa que origina desperfectes a una
escala d’emergència?

– Quantes persones varen intervenir en la neteja de les
teulades? Durant quin temps? A quines empreses, ins-
titucions, etc pertanyien aquestes persones?

– Quin cost ha tingut aquesta neteja de la neu a les teula-
des?

– Quin serà el cost d’arranjar els desperfectes causats
a les teulades per les persones que varen dur a terme la
seva neteja?

– Quines mesures de seguretat es varen prendre per evitar
accidents donat que, en alguns casos, l’opoeració de netejar
de neu les teulades a altes hores de la matinada?

– S’han netejat de neu en altres ocasions les teulades
dels edificis de Núria? Per quina raó?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Pere-Jordi Piella i Vilaregut, Manuel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto, Ma-
rina Geli i Fàbrega
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts que
poden facilitar als arrendataris l’adqui-
sició de llurs habitatges, en el munici-
pi d’Ogassa (Ripollès)
Tram. 314-00867/05

Formulació: Sr. Manuel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

El passat any l’Ajuntament d’Ogassa, mitjançant
Ogassa Municipal, SA, va adquirir la major part del seu
terme municipal gràcies a un crèdit hipotecari amb una
caixa d’estalvis, junt amb aquesta operació també esta-
va previst que els veïns poguessin comprar els immo-
bles o terrenys que tenien arrendats subrogant-seeee, en
la part corresponent, del total del crèdit hipotecari.

Per poder fer tota aquesta operació d’indubtable inte-
rès pel poble d’Ogassa no s’ha rebut cap mena d’aju-
da econòmica de la Generalitat.

Algunes d’aquestes operacions afecten habitatges que
la majoria dels actuals arrendataris utilitzen com a ha-
bitatge.

Per tots aquests motius, els diputats sotasignants formu-
len les següents preguntes.

– Existeix alguna línia d’ajut (subvencio, préstec, etc)
per facilitar l’adquisició dels habitatges als actuals ar-
rendataris? Quins són? En què consisteixen?

– On s’ha de presentar la sol·licitud? Depenen aques-
tes d’alguna convocatòria als butlletins oficials? Quina
va ser la darrera convocatòria?

– Quines ajudes existeixen per la rehabilitació o millora
d’aquests habitatges? En què consisteixen?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a
prendre per solucionar la situació de
l’empresa tèxtil Espona, a Sant Joan
de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 314-00868/05

Formulació: Sr. Pere-Jordi Piella i
Vilaregut, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

L’economia de Sant Joan de les Abadesses es basa prin-
cipalment en tres empreses industrials. Una d’elles és
l’empresa Tèxtil Espona.

Aquesta empresa dóna treball a 260 persones, el que
representa aproximadament el 30% dels treballadors
d’aquella població.

Des de fa un temps, aquesta empresa es troba en sus-
pensió de pagaments, si bé la intenció de la direcció és
aixecar-la tant bon punt s’hagin pogut solventar certs
problemes.

En una reunó entre el comitè d’empresa i l’alcalde de
Sant Joan de les Abadesses aquell li va manifestar la
conveniència que es fes, quan més aviat millor, una
reunió ja sol·licitada, entre la Conselleria d’Indústria i
Energia i els representants de l’empresa Espona, i par-
lar directament amb la Generalitat del futur de l’empre-
sa i del centre de treball de Sant Joan de les Abadesses.

És per tots aquests motius que els diputats sotasignats
formulen al següent pregunta:

– Ha fixat la Conselleria d’Indústria i Energia una data
per poder efectuar una reunió amb els representants de
l’empresa Espona? Quina data ha fixat?

– Ha fet la Generalitat alguna gestió per ajudar a aixe-
car la suspensió de pagaments d’aquesta empresa?
Quina? Amb quins resultats?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 1996

Pere-Jordi Piella i Vilaregut, Manuel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto, Ma-
rina Geli i Fàbrega
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions
de les direccions generals d’Indústria
i de Seguretat i Qualitat Industrial afec-
tades per la reducció pressupostària
del 1996
Tram. 314-00869/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament no ha pogut aprovar els pres-
supostos per al 1996, prorrogant-se els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al segu Grup Parla-
mentari:

Quines inversions del Departament, de les direccions
generals d’Indústria i Seguretat Industrial, per concep-
tes i articles, resulten afectades per la reducció pressu-
postària del Departament d’Indústria i Energia, i en
quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris
emprats a l’hora d’aplicar la reducció
pressupostària del 1996 a les direcci-
ons generals d’Indústria i de Seguretat
i Qualitat Industrial, del Departament
d’Indústria i Energia
Tram. 314-00870/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament no ha pogut aprovar els pres-
supostos per al 1996, prorrogant-se els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al segu Grup Parla-
mentari:

Quins criteris de prioritats ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària del Departament d’Indústria i Energia en les direc-
cions generals d’Indústria i de Seguretat Industrial?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
pressupostària aplicada per al 1996 al
Servei Català de la Salut
Tram. 314-00871/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament no ha pogut aprovar els pres-
supostos per al 1996, prorrogant-se els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al segu Grup Parla-
mentari:

Quina ha estat la reducció soferta pel pressupost assig-
nat al Servei Català de la Salut per al 1996, en relació
amb el 1995?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
del Servei Català de la Salut afectats
per la reducció pressupostària del
1996
Tram. 314-00872/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.
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Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament no ha pogut aprovar els pres-
supostos per al 1996, prorrogant-se els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al segu Grup Parla-
mentari:

Quins programes concrets del Servei Català de la Salut
es veuen afectats per la reducció en el pressupost per al
1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions
del Servei Català de la Salut que resul-
ten afectades per la reducció pressu-
postària del 1996
Tram. 314-00873/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament no ha pogut aprovar els pres-
supostos per al 1996, prorrogant-se els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al segu Grup Parla-
mentari:

Quines inversions del Servei Català de la Salut, per
conceptes i articles, resulten afectades per la reducció
pressupostària prevista per al 1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció
d’una nova sortida a l’exterior de l’es-
cola pública Pare Ramon Castelltort,
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-00874/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria  Francàs i Portí, diputat del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els ar-

ticles 132 i 133 del Reglament de la cambra, presenta
la següent pregunta al Consell Executiu per tal que li
sigui contestada per escrit.

Des de fa més d’un any i mig, l’Associació Catalana
d’Ajut al Disminuït i al Malalt  Hospitalitzat d’Iguala-
da i Comarca de l’Anoia (ACADMHIC) està recla-
mant, per a l’escola pública Pare Ramon Castelltort
d’Igualada, una millora de les condicions d’evacuació
per als alumnes situats a la primera planta.

A instàncies de l’esmentada Associació, el Servei de
Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya va
elaborar, el novembre de 1994, un informe en el qual
va fer constar la necessitat demillorar aquestes condi-
cions d’evacuació amb la creació de noves soritde sa
l’exterior des de la primera plnata, ja que actualment
l’únic accés a la planta baixa, i des d’aquesta sortida, és
una escala. Per altra banda, aquesta escala està parcial-
ment ocupada per una plataforma per pujar i baixar
cadires de rodes, donat que al centre hi assisteix un
alumne amb la mobilitat reduïda.

A la primera lanta del centre públic esmentat reben classes
gairebé 400 alumnes, entre ells aquest alumnes amb mobilitat
reduïda. Tenint en compte que, en el cas hipotètic d’un incen-
di, el sistema per fer baixar la cadira de rodes, és que elèctric,
saltaria automàticament, inutilitzant-lo,

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Té coneixement el Consell Executiu de l’informe ela-
borat el novembre de 1994 pel Servei de Prevenció
d’Incendis, que fa referència a les condicions d’evacu-
ació de l’escola pública pare Ramon Castelltort?

– Quin cost suposaria, segons avaluació del Consell
Executiu, la construcció d’una nova sortida a l’exteri-
or des de la primera planta de l’esmentat centre?

– Quin cost suposaria la construcció d’una rampa d’ac-
cés des de la primera planta a lexterior de l’edifici, que
serviria de sortida en cas d’evacuació dels alumnes i
permetria a un amb mobilitat reduïda poder realitzar-la
per ell mateix, sense deixar-lo en indefensió en cas
d’emergència?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a
prendre per garantir el correcte mante-
niment de les instal·lacions de calefac-
ció del col·legi públic Pare Ramon
Castelltort, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-00875/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

El Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya va elaborar, el novembre de 1994, un infor-
me a instàncies de l’Associació Catalana d’Ajut al Dis-
minuït i al Malalt Hospitalitzat d’Igualada i comarca de
l’Anoia (ACADMHIC), on feia palesa la necessitat de
garantir el matneniment de la caldera i la instal·lació de
la calefacció, així com de la instal·lació de gas, en el
centre públic Pare Ramon Castelltort, d’Igualada. L’es-
mentada associació ha denunciat públicament en mol-
tes ocasions, des de fa més d’un any i mig, les males
condicions de les instal·lacions esmentades.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Quin coneixement té el Consell Executiu de les con-
dicions de les instal·lacions de l’esmentat centre públic
de caldera, conduccions i calefacció?

– Té coneixement el Consell Executiu de la contrac-
tació per part de l’escola pública Pare Ramon Castell-
tort d’Igualada, d’un instal·lador autoritzat, tal i com
demana la legislació?

– Quines mesures té previstes el Consell Executiu per tal de
garantir el manteniment d’aquestes instal-lacions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la incidència de
la reducció pressupostària del 1996 a
l’Institut Català de Noves Professions
Tram. 314-00876/05

Formulació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Quina ha estat la reducció aplicada al pressupost de
l’Institut Català de Noves  Professions per al 1996, en
relació al pressupost del 1995?

– Quins criteris prioritaris ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària de l’Institut Català de Noves Professions per al
1996?

– Quins programes i actuacions concretes de l’Institut
Català de Noves Professions es veuen afectades per la
reducció pressupostària per al 1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Josep Maria Francàs i Portí

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris
emprats a l’hora de distribuir la reduc-
ció pressupostària del 1996 als progra-
mes i inversions del Servei Català de
la Salut
Tram. 314-00877/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quins criteris de prioritats ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària del Servei Català de la Salut entre els diferents
programes i inversions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures a
prendre per garantir el manteniment
dels nivells professionals dels funcio-
naris adscrits al laboratori de Sanitat
Animal
Tram. 314-00878/05

Formulació: Sr. Josep Maria Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Fabregat i VIdal, diputat del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els ar-
ticles 132 i 133 del Reglament de la cambra, presenta
la següent pregunta al Consell Executiu per tal que li
sigui contestada per escrit.
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Segons la conferència pronunciada pel president de la
Generalitat al Col·legi de Periodistes de Barcelona el 4
d’abril de 1995, en matèria de traspassos, va fer men-
ció en concret del traspàs del laboratori de Sanitat Ani-
mal. Mitjançant el Reial Decret 899/1995, de 2 de juny,
sobre ampliació dels mitjans adients als serveis traspas-
sats a la Generalitat de Catalunya en mataèria d’agri-
cultura i mitjançant els reials decrets 2176/1981, de 20
d’agost, 1237/1985, de febrer, va tenir lloc el traspàs en
matèria de producció i sanitat animal.

En concret, l’esmentat laboratori és centre de referèn-
cia i d’homologació també a nivell europeu per a tota
la producció ramadera, la qual comporta el compromís
per part de la Generalitat de tenir el laboratori a dispo-
sició de tota la  ramaderia espanyola precisament pel
nivell d’importància que té.

Donada aquesta importància i tenint en compte diver-
ses informacions arribades a aquest Grup sobre l’assig-
nació de nivells inferiors als actuals als funcionaris
absorbits i traspassats, malgrat els seus drets adquirits
pels anys de funcionament i existència.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quines mesures o criteris té previstos el Consell Exe-
cutiu pel que fa al manteniment dels nivells dels funci-
onaris que presten els seus serveis laborals i professi-
onals i els seus drets adquirits?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Josep Maria Fabregat i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
pressupostària del 1996 de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-00879/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quina ha estat la reducció soferta pel pressupost assig-
nat a l’Institut Català de Serveis Socials, tant l’ICASS-
Generalitat com ICASS-Seguretat Social?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
de l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials afectats per la reducció
pressupostària del 1996
Tram. 314-00880/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avançament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins programes concrets de l’Institut Català de Ser-
veis Socials, tant Generalitat com Seguretat Social, es
veuen afectats per la reducció den el pressupost per al
1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions
de l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials afectades per la reducció
pressupostària del 1996
Tram. 314-00881/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari:

Quines inversions de l’Institut Català de Serveis Soci-
als, tant Generalitat com Seguretat Social, per concep-
tes i articles, resulten afectades per la reducció pressu-
postària prevista per al 1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris
emprats a l’hora de distribuir entre els
programes i les inversions de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials
la reducció pressupostària del 1996
Tram. 314-00882/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins criteris de prioritats ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària de l’Institut Català de Serveis Socials (tant ICASS-
Generalitat com ICASS-Seguretat Social), entre els
diferents programes i inversions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
pressupostària del 1996 a l’Institut
Català de la Dona
Tram. 314-00883/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quina ha estat la reducció soferta pel pressupost assig-
nat a l’Institut Català de  la Dona per al 1996, en rela-
ció al del 1995?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
i les inversions de l’Institut Català de la
Dona afectats per la reducció pressu-
postària del 1996
Tram. 314-00884/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari:
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Quins programes i inversions concretes resulten afec-
tades per la reducció en el pressupost per al 1996 de
l’Institut Català de la Dona, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre els criteris emprats a l’ho-
ra de distribuir entre els programes i les
inversions de l’Institut Català de la Dona la
reducció pressupostària del 1996
Tram. 314-00885/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quins criteris de prioritats ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària de l’Institut Català de la Dona entre els diferents
programes i inversions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
pressupostària del 1996 aplicada a
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-00886/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut

aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quina ha estat la reducció soferta pel pressupost assig-
nat a l’Institut Català de la Salut per al 1996, en relació
al del 1995?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
pressupostària del 1996 aplicada a
l’Institut Català del Voluntariat
Tram. 314-00887/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quina ha estat la reducció soferta pel pressupost assig-
nat a l’Institut Català del Voluntariat per al 1996, en
relació al del 1995?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
de l’Institut Català de la Salut afectats
per la reducció pressupostària del 1996
Tram. 314-00888/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.
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Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quins programes concrets de l’Institut Català de la
Salut es veuen afectats per la reducció en el pressupost
per al 1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
i les inversions de l’Institut Català del
Voluntariat afectats per la reducció
pressupostària del 1996
Tram. 314-00889/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quins programes i inversions concretes de l’Institut
Català del Voluntariat es veuen afectades per la reduc-
ció en els pressupostos per al 1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions
de l’Institut Català de la Salut afectades
per la reducció pressupostària del 1996
Tram. 314-00890/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132

i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quines inversions de l’Institut Català de la Salut, per
conceptes i articles, resulten afectades per la reducció
pressupostària prevista per al 1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris
emprats a l’hora d’aplicar als progra-
mes i inversions de l’Institut Català del
Voluntariat la reducció pressupostària
del 1996
Tram. 314-00891/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins criteris de prioritats ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària de l’Institut Català del Voluntariat entre els dife-
rents programes i inversions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris
emprats a l’hora de distribuir entre els
programes i les inversions de l’Institut
Català de la Salut la reducció pressu-
postària del 1996
Tram. 314-00892/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quins criteris de prioritats ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària de l’Institut Català de la Salut entre els diferents
programes i inversions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
pressupostària del 1996 al Departa-
ment de Treball
Tram. 314-00893/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quina ha estat la reducció soferta pel pressupost assig-
nat al Departament de Treball per al 1996, en relació al
del 1995?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
pressupostària del 1996 al Departa-
ment de Benestar Social
Tram. 314-00894/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quina ha estat la reducció soferta pel pressupost assig-
nat al Departament de Benestar Social per al 1996, en
relació al del 1995?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
del Departament de Treball afectats
per la reducció pressupostària del
1996
Tram. 314-00895/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
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aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins programes concrets del Departament de Treball
es veuen afectats per la  reducció en el pressupost per
al 1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions
del Departament de Treball afectades
per la reducció pressupostària del
1996
Tram. 314-00896/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quines inversions del Departament de Treball, per con-
ceptes i articles, resulten afectades per la reducció pres-
supostària prevista per al 1996, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
del Departament de Benestar Social
afectats per la reducció pressupostà-
ria per al 1996
Tram. 314-00897/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132

i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins programes concrets del Departament de Benes-
tar Social es veuen afectats per la reducció pressupos-
tària soferta pel mateix Departamenta per al 1996, i en
quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris de
prioritat per a l’aplicació de la reducció
pressupostària per al 1996 en els pro-
grames i les inversions del Departa-
ment de Treball
Tram. 314-00898/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins criteris de prioritats ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària del Departament de Treball entre els diferents pro-
grames i inversions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions
del Departament de Benestar Social
afectades per la reducció pressupos-
tària per al 1996
Tram. 314-00899/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins inversions del Departament de Benestar Social,
per conceptes i articles, resulten afectades per la reduc-
ció pressupostària aplicada al mateix Departament, i en
quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris de
prioritat per a l’aplicació de la reducció
pressupostària per al 1996 del Depar-
tament de Benestar Social
Tram. 314-00900/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins criteris de prioritats ha seguit el Consell Execu-
tiu a l’hora de distribuir i aplicar la reducció pressupos-
tària per al 1996 en el Departament de Benestar Social?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
pressupostària per al 1996 de la Direc-
ció General d’Indústria i de la Direcció
General de Seguretat Industrial
Tram. 314-00901/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quina ha estat la reducció soferta pel pressupost assig-
nat per al 1996 al Departament d’Indústria i Energia, i
específicament pel de les direccions generals d’Indús-
tria i de Seguretat Industrial, en relació al del 1995?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els programes
de la Direcció General d’Indústria i de
la Direcció General de Seguretat In-
dustrial afectats per la reducció pres-
supostària per al 1996
Tram. 314-00902/05

Formulació: Sr. Julio Ariza i Irigoyen, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Julio Ariza i Irigoyen, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 132
i 133 del Reglament de la cambra, presenta la següent
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pregunta al Consell Executiu per tal que li sigui contes-
tada per escrit.

Donat l’avaçament de les eleccions autonòmiques a
Catalunya, el Parlament de Catalunya no ha pogut
aprovar els pressupostos per al 1996, prorrogant-se,
doncs, els del 1995.

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

Quins programes concrets de les Direccions Generals
d’Indústria i de Seguretat Industrial es veuen afectats
per la reducció pressupostària soferta pel Departament
d’Indústria i Energia, i en quina mesura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1996

Julio Ariza i Irigoyen

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possibilitat
d’iniciar cicles formatius a l’Escola
Pública Municipal d’Arts i Oficis Illa, de
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-00903/05

Formulació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Bargalló Valls i Joan Ridao i Martín, Diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132 i
concordants del reglament de la Cambra formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

Ha previst el Departament d’Ensenyament la possibi-
litat d’iniciar cicles formatius, a partir del curs 1997-
1998, a l’Escola Pública Municipal d’Arts i Oficis Illa,
de Sabadell (Vallès Occidental)?

Palau delParlament, 23 de febrer de 1996

Josep Bargalló Valls Joan Ridao i Martín

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre la situació dels ensenya-
ments que actualment s’imparteixen a
l’Escola Pública Municipal d’Arts i Oficis
Illa, de Sabadell (Vallès Occidental), en cas
que aquesta desaparegui
Tram. 314-00904/05

Formulació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Bargalló Valls i Joan Ridao i Martín, Diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132 i
concordants del reglament de la Cambra formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

En cas de desaparició de l’Escola Pública Municipal
d’Arts i Oficis Illa, de Sabadell (Vallès Occidental),
com preveu el Departament que s’imparteixin, a la
zona i des d’un centre públic, els ensenyaments que
actualment s’hi ofereixen?

Palau delParlament, 23 de febrer de 1996

Josep Bargalló Valls Joan Ridao i Martín

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el futur de l’Es-
cola Pública Municipal d’Arts i Oficis
Illa, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-00905/05

Formulació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Bargalló Valls i Joan Ridao i Martín, Diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article 132 i
concordants del reglament de la Cambra formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

Quin capteniment té el Departament d’Ensenyament
pel que fa al futur de l’escola Pública Municipal d’Arts
i Oficis Illa, de Sabadell (Vallès Occidental)? Com es
preveu desenvolupar el que n’apunta el Mapa Escolar?

Palau delParlament, 23 de febrer de 1996

Josep Bargalló Valls Joan Ridao i Martín
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per
les quals les funcions de trasllat d’in-
terns de l’interior del centre penitenci-
ari de Terrassa (Vallès Occidental) a
l’hospital annex recauen en els funcio-
naris del centre i no en els Mossos
d’Esquadra
Tram. 314-00906/05

Formulació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ridao i Martín i Josep-Lluís Carod-Rovira, Dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu l’article
132 i concordants del reglament de la Cambra formu-
len la següent pregunta al Govern per tal que sigui res-
posta per escrit.

– Quines són les raons per les que la Direcció del Mò-
dul Penitenciari de l’Hospital de Terrassa i la Direcció
General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació obli-
guen als funcionaris d’aquell centre a efectuar les con-
duccions a l’exterior dels interns que han de sotme-
tre’s a proves mèdiques en l’Hospital annex?

– Està prevista la substitució d’aquestes funcions per a
ser realitzades pels Mossos d’Esquadra, responsables
de la vigilància exterior d’aquest centre?

Palau delParlament, 20 de febrer de 1996

Joan Ridao i Martín Josep-Lluís Carod-Rovira

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els cànons de
sanejament que els ajuntaments tenen
pendents de pagament, en concret el
de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-00907/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà i Jordi Portabella i Calvete,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra

formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

Segons algunes informacions, l’Ajuntament de Cer-
velló (Baix Lobregat) no liquida a l’administració de la
Generalitat la quota corresponent de la taxa del cànon
de sanejament. Arran d’aquestes informacions es de-
mana:

– Té pendent l’Ajuntament de Cervelló la liquidació del
cànon de sanejament?

– En cas afirmatiu, quines són les anyalitats pendents
de pagament i quin és el seu muntant any per any?

– Ha notificat el Govern el deute acumulat a l’esmen-
tat Ajuntament? En cas afirmatiu quina ha estat la res-
posta?

– En el conjunt de Catalunya: Quin és el deute acumu-
lat per part dels ajuntaments?

Palau delParlament, 21 de febrer de 1996

Salvador Morera i Tanyà Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació ur-
banística d’un complex esportiu en
construcció a la carretera N-152, a l’al-
tura de la cruïlla amb l’Eix Transversal
Tram. 314-00908/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà i Jordi Portabella i Calvete,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

Just al costat de la carretera N-152 (al punt KM 71,5)
i on aquesta carretera es creua amb l’Eix Transversal,
es va construir una gran estructura destinada, sembla,
a un complex esportiu. Sembla que aquesta no era la
finalitat última i que en la tramitació administrativa
mancaven alguns expedients. És en aquest sentit que
als diputats que subscriuen aquesta pregunta els interes-
sa saber:

– En quina situació es troba de la tramitació urbanísti-
ca l’esmentada estructura?

– En cas de confirmar-se la no idoneïtat de l’esmenta-
da construcció, es pensa aplicar les prescripcions que
marca la disciplina urbanística?

Palau delParlament, 21 de febrer de 1996

Salvador Morera i Tanyà Jordi Portabella i Calvete
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions
efectuades a la comarca d’Osona de
l’any 1991 al 1995
Tram. 314-00909/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà, Diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
d’acord amb el que preveu l’article 132 i concordants
del reglament de la Cambra formula la següent pregun-
ta al Govern per tal que sigui resposta per escrit.

Els mitjans de comunicació es feien ressó de les inver-
sions de la Generalitat a les comarques. En concret es
citava que en dotze anys el Govern havia destinat 1,3
bilions en inversions.

Al diputat que subscriu aquesta pregunta li interesa
conèixer les inversions a la comarca d’Osona. És per
això que es demana:

Quines han estat les inversions de la Generalitat a la co-
marca d’Osona (especificant el muntant i el destí de cada
una d’elles i si han estat amb la fórmula del
cofinançament), durant els exercicis 1991-92-93-94 i 95?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Salvador Morera i Tanyà

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el retard en la
construcció d’una biblioteca comarcal
a Vic (Osona)
Tram. 314-00910/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà i Josep-LLuís Carod-Rovira,
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), d’acord amb el que preveu
l’article 132 i concordants del reglament de la Cambra
formulen la següent pregunta al Govern per tal que si-
gui resposta per escrit.

L’Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d’Osona
tenen la voluntat d’obrir una biblioteca comarcal a

l’edifici rehabilitat del Convent del Carme. Com sigui
que aquest nou centre pateix un gran endarreriment i
que no s’han fet públiques les causes, els diputats
sotasignants demanen:

– En quina situació es troba l’esmentada biblioteca?

– Per a quan està prevista l’obertura?

– El fet de que no existeixi el marc legal suficient que
regula les biblioteques comarcals influeix en la demo-
ra d’aquesta obertura?

Palau delParlament, 21 de febrer de 1996

Salvador Morera i Tanyà Josep-Lluís Carod-Rovira

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació ju-
rídica de tres regidors de l’Ajuntament
de la Torre de Claramunt (Anoia)
Tram. 314-00911/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
27.02.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà, Diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
d’acord amb el que preveu l’article 132 i concordants
del reglament de la Cambra formula la següent pregun-
ta al Govern per tal que sigui resposta per escrit.

L’Ajuntament de La Torre de Claramunt (Anoia) va
celebrar l’any passat, un ple on s’havia de votar una
moció de censura. El batlle de l’esmentada població no
va deixar votar a tres dels regidors del consistori al·-
legant que aquests encara no havien presentat la pre-
ceptiva declaració de béns.

Atenent a aquest episodi, el diputat que subscriu demana:

– En quina data va tenir entrada al registre del Depar-
tament de Govenació la petició de l’Ajuntament es-
mentat d’emissió d’un informe sobre la situació jurídi-
ca dels regidors que no han subscrita l’esmentada de-
claració? En quina data va ser tramès l’esmentat infor-
me a l’Ajuntament? Era conscient el Departament de
Governació que la petició i l’ús d’aquest iforme obeïa
a interessos polítics molt determinats?

– Si a partir de l’informe esmentat s’arriba a la conclu-
sió que aquests regidors no poden exercir els seus drets
com a tals, quina validesa jurídica tenen tots els acords
presos per l’esmentat Ajuntament -inclosa la mateixa
elelcció d’alcalde- en els que hi van intervenir en la
votació?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 1996

Salvador Morera i Tanyà

3. TRAMITACIONS  EN CURS

3.25.15
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4. INFORMACIÓ

4.99 RECTIFICACIONS PER ERROR TÈCNIC

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els deficients
canals de comunicació entre determi-
nades conselleries de la Generalitat i
els diferents òrgans parlamentaris
(Tram. 314-00608/05)

Rectificacions al BOPC, 19, pàg. 1660.

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

On diu: Formulació: Sr. Josep Huguet i Biosca, del
Grup Parlamentari  d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Ha de dir: Formulació: Sr. Xavier Bosch i Garcia, del
Grup Parlamentari  d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el possible
trasllat de la seu de la Zona Escolar
Rural l’Aglà (Priorat)
(Tram. 314-00609/05)

On diu: Formulació: Sr. Josep Huguet i Biosca, del
Grup Parlamentari  d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Ha de dir: Formulació: Sr. Josep Bargalló i Valls, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya

4.99
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