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

1.25. Preguntes
1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre l’abast del cas
Pallerols i el presumpte finançament irregular d’Unió
Democràtica de Catalunya amb diners provinents
de fons ocupacionals (Tram. 317-00047/06). Subs-
tanciació. 8

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del
contingut de la Declaració de Barcelona (Tram. 317-
00050/06). Substanciació. 8

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de
creació de centres de recerca d’alt nivell (Tram. 317-
00054/06). Substanciació. 8

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre la col·laboració
del Govern amb altres administracions en el procés
de posada en funcionament de l’aeroport de la Seu
- Andorra com a aeroport internacional del Pirineu
(Tram. 317-00057/06). Substanciació. 8

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats
polítiques del Govern i els suports amb què comp-
ta (Tram. 317-00060/06). Substanciació. 8

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre l’aplicació de l’Instru-
ment Financer d’Orientació Pesquera en el període
1994-1999 i sobre la millora del sector de la pesca
(Tram. 310-00045/06). Substanciació. 8

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la transmissió de la
informació entre els serveis meteorològics que ac-
tuen a Catalunya (Tram. 310-00052/06). Substanci-
ació. 8

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre l’assoliment de la fines-
treta única pel que fa al control de l’activitat pesque-
ra (Tram. 310-00053/06). Substanciació. 9

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre el servei de seguretat
a les discoteques (Tram. 310-00054/06). Substan-
ciació. 9

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les obres de millora de
la carretera C-1412 en el tram Figuerola d’Orcau -
Biscarri (Pallars Jussà) (Tram. 310-00061/06).
Substanciació. 9

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les obres de millora de
la carretera L-503 en el tram Senterada - La Torre
de Cabdella (Pallars Jussà) (Tram. 310-00062/06).
Substanciació. 9

1.25.15.  Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el pagament d’impostos per la
Generalitat a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà) (Tram. 314-00020/06). Resposta
del Govern. 9

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’atenció a les persones amb
disminucions físiques congènites (Tram. 314-00167/
06). Resposta del Govern. 10

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la denúncia de quatre metges
de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, pel fet de
provocar l’esterilitat a una partera (Tram. 314-
00244/06). Resposta del Govern. 10

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre un programa d’ajut domiciliari a
pares de nens malalts de sida (Tram. 314-00283/
06). Resposta del Govern. 11

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els resultats econòmics de les
concessionàries d’autopistes i túnels de la Genera-
litat (Tram. 314-00288/06). Resposta del Govern. 12

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’adaptació de les carreteres C-
240 i C-1313 a les característiques de xarxa bàsica
establertes pel Pla de carreteres de Catalunya
(Tram. 314-00293/06). Resposta del Govern. 12

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’execució de les obres del pont
sobre el riu Ter, entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls
(Gironès) (Tram. 314-00312/06). Resposta del Go-
vern. 13

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els camins de ronda a
Palafrugell (Baix Empordà) (Tram. 314-00313/06).
Resposta del Govern. 13
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol.licituds rebudes per
a habitatges de protecció oficial, de preu taxat i de
segona mà al Baix Llobregat i a l’Hospitalet de Llo-
bregat per a l’any 2000 (Tram. 314-00330/06). Res-
posta del Govern. 14

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost per comarques en
matèria de formació professional (Tram. 314-00339/
06). Resposta del Govern. 14

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre una ampliació del traçat del
cremallera de Monistrol de Montserrat (Bages) per-
què connecti amb l’estació de Renfe de Castellbell
i el Vilar (Bages) (Tram. 314-00467/06). Resposta
del Govern. 15

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la recuperació de l’antiga
estació Monistrol-central en el projecte de traçat del
cremallera de Monistrol de Monsterrat (Bages)
(Tram. 314-00468/06). Resposta del Govern. 15

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la data d’aprovació inicial
del projecte de traçat del cremallera de Monistrol de
Montserrat (Bages) (Tram. 314-00470/06). Respos-
ta del Govern. 15

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació de l’estació del
cremallera de Monistrol de Montserrat (Bages) i
dels aparcaments per a vehicles (Tram. 314-00472/
06). Resposta del Govern. 15

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre una auditoria a l’Hospital
Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 314-00543/06).
Resposta del Govern. 16

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la redacció dels avantpro-
jectes dels camins de ronda, en compliment de la
Resolució 582/V del Parlament de Catalunya, sobre
l’elaboració d’un pla especial de protecció dels ca-
mins de ronda (Tram. 314-00617/06). Resposta del
Govern. 16

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cessió d’habitatges de
protecció oficial a refugiats kosovars residents a
Guardiola de Berguedà (Tram. 314-00692/06). Res-
posta del Govern. 17

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la pròrroga de la cessió
d’habitatges a refugiats kosovars residents a Guar-
diola de Berguedà (Tram. 314-00693/06). Resposta
del Govern. 17

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres de reparació i
millora de la carretera de Guissona a Sanaüja
(Segarra) (Tram. 314-00751/06). Resposta del
Govern. 17

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ampliació del centre d’as-
sistència primària del barri del Clot, de Barcelona
(Tram. 314-00805/06). Resposta del Govern. 18

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el servei de fisioteràpia con-
tínua per a nens afectats de patologies
neuromusculars de l’Alt Penedès (Tram. 314-
00810/06). Resposta del Govern. 18

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els projectes de millora de
la via fèrria de RENFE entre Manresa (Bages) i
Lleida (Segrià) (Tram. 314-00820/06). Resposta del
Govern. 19

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el transport sanitari urgent
(Tram. 314-00868/06). Resposta del Govern. 19

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els estudis d’opinió i les
enquestes encarregats des de l’octubre de 1998
(Tram. 314-00912/06). Resposta del Govern. 20

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les enquestes i els estudis
d’opinió fets pels departaments de la Generalitat
(Tram. 314-00913/06). Resposta del Govern. 20

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les unitats d’assistència a
les àrees base de recepció social i les estacions de
classificació i descontaminació incloses en el Pla
d’emergència nuclear de Tarragona (Tram. 314-
00960/06). Resposta del Govern. 20

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les emissions de mercuri de
les centrals tèrmiques (Tram. 314-00963/06). Res-
posta del Govern. 21

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un nou ins-
titut d’ensenyament secundari a Sant Andreu de la
Barca (Baix Llobregat) (Tram. 314-00974/06). Res-
posta del Govern. 21

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la manca de contenidors al
km 40 de la carretera BP-4654 (Tram. 314-00978/
06). Resposta del Govern. 22

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a restau-
rar la zona afectada per l’extracció de carbó de
Vallcebre (Berguedà) (Tram. 314-00979/06). Res-
posta del Govern. 22

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el grau de compliment de la
Resolució 498/V del Parlament de Catalunya, sobre
l’elaboració d’una llei catalana de pesca continen-
tal (Tram. 314-00998/06). Resposta del Govern. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses que es dedi-
quen al sacrifici d’animals de companyia (Tram.
314-01003/06). Resposta del Govern. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’animals de
companyia que se sacrifiquen anualment a Catalu-
nya (Tram. 314-01005/06). Resposta del Govern. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el control dels mètodes uti-
litzats per al sacrifici d’animals de companyia
(Tram. 314-01006/06). Resposta del Govern. 24
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la normativa que regula les
empreses que es dediquen al sacrifici d’animals
(Tram. 314-01007/06). Resposta del Govern. 24

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el sector elèctric a Catalu-
nya (Tram. 314-01008/06). Resposta del Govern. 24

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució dels preus a Ca-
talunya (Tram. 314-01009/06). Resposta del Go-
vern. 24

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la marxa d’empreses de
Barcelona (Tram. 314-01010/06). Resposta del
Govern. 25

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de captació de
noves empreses (Tram. 314-01011/06). Resposta
del Govern. 25

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a millorar
les infraestructures (Tram. 314-01012/06). Respos-
ta del Govern. 26

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses que han mar-
xat de Barcelona (Tram. 314-01013/06). Resposta
del Govern. 27

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el procés de privatització de
grans empreses estatals (Tram. 314-01014/06).
Resposta del Govern. 27

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el procés de liberalització
de serveis (Tram. 314-01015/06). Resposta del
Govern. 27

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la connexió dels polígons
industrials de Pintós i Mas d’en Bosc, de Ripoll, als
col.lectors (Tram. 314-01018/06). Resposta del
Govern. 28

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estació de Renfe d’Arenys
de Mar (Maresme) (Tram. 314-01072/06). Resposta
del Govern. 28

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la previsió de millores de les
línies de Renfe a Catalunya (Tram. 314-01075/06).
Resposta del Govern. 28

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la quantitat destinada a la
neteja de boscos cremats en els incendis de 1998
(Tram. 314-01106/06). Resposta del Govern. 29

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’empresa Vilobigyps, SA,
de Vilobí del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 314-
01113/06). Resposta del Govern. 29

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el control dels animals sa-
crificats en els centres d’acollida (Tram. 314-01126/
06). Resposta del Govern. 30

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la manera com els centres
d’acollida sacrifiquen els animals abandonats
(Tram. 314-01127/06). Resposta del Govern. 30

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els animals abandonats que
els centres d’acollida donen en adopció (Tram. 314-
01128/06). Resposta del Govern. 31

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els animals abandonats que
se sacrifiquen en els centres d’acollida (Tram. 314-
01129/06). Resposta del Govern. 31

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els animals abandonats o
perduts que es recullen en els centres d’acollida
(Tram. 314-01130/06). Resposta del Govern. 31

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els centres d’acollida d’ani-
mals abandonats que funcionen a Catalunya (Tram.
314-01131/06). Resposta del Govern. 31

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les campanyes institucio-
nals per a lluitar contra l’abandonament d’animals
i fomentar-ne l’adopció (Tram. 314-01132/06). Res-
posta del Govern. 33

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les maneres més utilitzades
pels centres d’acollida per a sacrificar animals
(Tram. 314-01133/06). Resposta del Govern. 33

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’elaboració del reglament
dels òrgans de gestió en règim de participació als
quals fa referència la disposició transitòria 2 de la
Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures ad-
ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro (Tram.
314-01134/06). Resposta del Govern. 34

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la qualitat de l’aigua de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals del riu Sec, a
Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 314-01141/06).
Resposta del Govern. 34

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les normes generals de la
pesca continental i de les aigües lliures a les zones
truiteres (Tram. 314-01142/06). Resposta del Go-
vern. 35

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la necessitat d’un pla hidro-
lògic al baix Ter (Tram. 314-01143/06). Resposta
del Govern. 35

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions i els projec-
tes en infraestructures docents encarregats a Ges-
tió d’Infraestructures, SA l’any 1999 (Tram. 314-
01150/06). Resposta del Govern. 36

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ordenació dels recursos
destinats a l’educació especial (Tram. 314-01162/
06). Resposta del Govern. 36
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ensenyament de llengües
estrangeres (Tram. 314-01164/06). Resposta del
Govern. 37

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’elaboració d’un reglament
que fixi les normes específiques d’organització,
d’activitat i de finançament de les biblioteques dels
centres d’ensenyament no universitari (Tram. 314-
01202/06). Resposta del Govern. 38

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aprovació del Mapa de
lectura pública (Tram. 314-01206/06). Resposta del
Govern. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la prestació de serveis de
suport a la protecció del patrimoni bibliogràfic i so-
bre la col·laboració amb els centres que disposen
de fons d’interès bibliogràfic (Tram. 314-01209/06).
Resposta del Govern. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció de nous edi-
ficis judicials als terrenys de l’antiga caserna de
Lepant, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
(Tram. 314-01244/06). Resposta del Govern. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’una terce-
ra unitat a la llar d’infants Patufet, de Folgueroles
(Osona) (Tram. 314-01251/06). Resposta del Go-
vern. 40

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aprovació del catàleg-cor-
pus d’art rupestre de Catalunya (Tram. 314-01263/
06). Resposta del Govern. 40

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els contactes entre el De-
partament de Cultura i els ajuntaments relatius al
corpus d’art rupestre de Catalunya (Tram. 314-
01264/06). Resposta del Govern. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la promoció de l’art rupes-
tre de la zona mediterrània (Tram. 314-01265/06).
Resposta del Govern. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de futura ciutat
judicial de Barcelona (Tram. 314-01298/06). Res-
posta del Govern. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Pla d’establiments peni-
tenciaris (Tram. 314-01300/06). Resposta del Go-
vern. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el conveni subscrit pel con-
sorci Turisme de Catalunya i la PGA European Tour
l’any 1991 (Tram. 314-01362/06). Resposta del
Govern. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els contractes subscrits pel
consorci Turisme de Catalunya i Viatges Montesol
durant l’exercici del 1991 (Tram. 314-01364/06).
Resposta del Govern. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les bestretes liquidades pel
director del consorci Turisme de Catalunya durant
l’exercici del 1991 (Tram. 314-01365/06). Respos-
ta del Govern. 43

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els contractes subscrits pel
consorci Turisme de Catalunya i l’empresa Paral.lel
Media Group (Tram. 314-01366/06). Resposta del
Govern. 43

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació del Pla de
dinamització del comerç urbà pel que fa a l’incre-
ment de la competitivitat de les petites i mitjanes
empreses comercials (Tram. 314-01391/06). Res-
posta del Govern. 44

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la col.laboració amb els
municipis per a potenciar el comerç urbà (Tram.
314-01393/06). Resposta del Govern. 44

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’existència d’un conveni
entre la Generalitat de Catalunya i FECSA i Enher
per a la millora d’instal·lacions (Tram. 314-01398/
06). Resposta del Govern. 45

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions de les empre-
ses elèctriques per a la millora de les instal·lacions
(Tram. 314-01399/06). Resposta del Govern. 45

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions de trasllat de
les centrals transformadores d’electricitat situades
en nuclis urbans, especialment pel que fa a la cen-
tral transformadora de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat) (Tram. 314-01400/06). Resposta del
Govern. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’auditoria feta al consorci
Turisme de Catalunya, especialment pel que fa als
viatges de familiarització (Tram. 314-01401/06).
Resposta del Govern. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’auditoria feta al consorci
Turisme de Catalunya, especialment pel que fa a
l’estat d’explotació i inversió a 31 de desembre de
1991 (Tram. 314-01402/06). Resposta del Govern. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’auditoria feta al consorci
Turisme de Catalunya, especialment pel que fa als
pagaments fets a l’empresa Estrategias y Servicios
(Tram. 314-01403/06). Resposta del Govern. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’auditoria feta al consorci
Turisme de Catalunya, especialment pel que fa a
l’assumpció de la despesa lliurada a nom del Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Tarragona (Tram.
314-01404/06). Resposta del Govern. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’auditoria feta al consorci
Turisme de Catalunya, especialment pel que fa a
les despeses pagades al promotor que presta ser-
veis al mercat rus (Tram. 314-01405/06). Respos-
ta del Govern. 48
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’auditoria feta al consorci
Turisme de Catalunya, especialment pel que fa a la
justificació de la despesa del promotor que presta
serveis al mercat rus (Tram. 314-01406/06). Res-
posta del Govern. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la contractació d’un direc-
tor dels centres de promoció turística del consorci
Turisme de Catalunya a Moscou, Riga i Kíiv (Tram.
314-01407/06). Resposta del Govern. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les aportacions econòmi-
ques de les entitats i associacions que formen part
del consorci Turisme de Catalunya (Tram. 314-
01408/06). Resposta del Govern. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els convenis, contractes i
ajuts establerts pel consorci Turisme de Catalunya
amb diverses associacions (Tram. 314-01409/06).
Resposta del Govern. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el representant de l’Associ-
ació Catalana d’Agències de Viatge al consorci
Turisme de Catalunya durant el període 1990-1996
(Tram. 314-01410/06). Resposta del Govern. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’actual representant de
l’Associació Catalana d’Agències de Viatge al con-
sorci Turisme de Catalunya (Tram. 314-01411/06).
Resposta del Govern. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre un conveni de col·laboració
entre el consorci Turisme de Catalunya i PGA
European Tour (Tram. 314-01412/06). Resposta
del Govern. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cens d’estacions d’esquí
de fons del Pirineu català (Tram. 314-01427/06).
Resposta del Govern. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els resultats de la segona
avaluació oficial de l’Institut Nacional de Qualitat i
Avaluació (INCE), del Ministeri d’Educació i Cultu-
ra (Tram. 314-01432/06). Resposta del Govern. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tracte que reben els
alumnes del centre Escaan, de  Sitges (Garraf)
(Tram. 314-01437/06). Resposta del Govern. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aprovació d’un pla de te-
atres (Tram. 314-01467/06). Resposta del Govern. 52

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’acomiadament d’una tre-
balladora del servei de menjador de l’escola Sant
Martí, de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat)
(Tram. 314-01497/06). Resposta del Govern. 52

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’escolarització en escoles
ordinàries dels infants amb dictamen de necessitats
educatives especials (Tram. 314-01514/06). Res-
posta del Govern. 53

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els infants discapacitats
derivats a escoles d’educació especial (Tram. 314-
01515/06). Resposta del Govern. 53

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la denegació d’una subven-
ció a l’escola bressol L’Heura, de l’agrupació de
veïns Concòrdia, de Sabadell (Vallès Occidental)
(Tram. 314-01517/06). Resposta del Govern. 53

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la denegació d’una subven-
ció a l’escola bressol Torre Verda, de l’associació
de veïns Can Rull, de Sabadell (Vallès Occidental)
(Tram. 314-01519/06). Resposta del Govern. 54

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la presentació de la docu-
mentació necessària per a modificar l’autorització
provisional d’una escola bressol (Tram. 314-01520/
06). Resposta del Govern. 54

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions del Depar-
tament de Cultura als ajuntaments de la comarca
de l’Alt Penedès (Tram. 314-01580/06). Resposta
del Govern. 54

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions del Depar-
tament de Cultura a les entitats culturals de la co-
marca de l’Alt Penedès (Tram. 314-01581/06). Res-
posta del Govern. 55

2.25.05.  Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’actuació del Go-
vern davant la intoxicació per una fumigació efec-
tuada a l’Hospital de la Vall d’Hebron l’agost del
1994 (Tram. 310-00007/06). Retirada. 55

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les víctimes d’in-
toxicació a causa de fumigacions en diverses de-
pendències de la Generalitat (Tram. 310-00008/06).
Retirada. 55

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el control de la
qualitat alimentària, especialment pel que fa al con-
trol de l’alimentació animal (Tram. 310-00044/06).
Retirada. 55

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les previsions fi-
nanceres per al proper Pla únic d’obres i serveis a
la demarcació de Girona (Tram. 310-00057/06).
Retirada. 56

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 intervenció del
Departament de Medi Ambient en l’adjudicació de
les obres de construcció de les plantes de tracta-
ment de residus ramaders previstes en els plans
comarcals de gestió de les dejeccions ramaderes
(Tram. 310-00087/06). Anunci. 56
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la intervenció del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme en l’ad-
judicació de les obres de construcció de les plantes
de tractament de residus ramaders en els plans
comarcals de gestió de les dejeccions ramaderes
(Tram. 310-00088/06). Anunci. 56

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la intervenció de
l’Institut Català d’Energia en l’adjudicació de les
obres de construcció de les plantes de tractament
de residus ramaders en els plans comarcals de
gestió de les dejeccions ramaderes (Tram. 310-
00089/06). Anunci. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les adjudicacions
de les plantes de tractament de residus ramaders
previstes en els plans comarcals de gestió de les
dejeccions ramaderes (Tram. 310-00090/06). Anun-
ci. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els criteris utilitzats
pels representants dels departaments de la Gene-
ralitat en les comissions de seguiment dels conve-
nis comarcals, per a escollir entre les ofertes pre-
sentades (Tram. 310-00091/06). Anunci. 57

3.25.15.  Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la declaració com a zona
d’actuació urgent dels terrenys dels termes munici-
pals de Sant Quintí de Mediona, Mediona i Font-
rubí (Alt Penedès) (Tram. 314-01199/06). Rectifica-
ció del text presentat. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les zones de pesca contro-
lada (Tram. 314-01764/06). Formulació. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ús de la llengua catalana
a les televisions privades (Tram. 314-01765/06).
Formulació. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compliment de la Reso-
lució 941/V del Parlament de Catalunya, sobre la
protecció especial dels espais naturals de la plana
del Vallès, a Rubí (Vallès Occidental) (Tram. 314-
01766/06). Formulació. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els pactes en matèria de
turisme urbà signats per la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona o el Patronat Municipal de Tu-
risme de Barcelona (Tram. 314-01767/06). Formu-
lació. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions dutes a terme
l’any 1999 en matèria d’ordenació i disciplina de
mercat en l’àmbit turístic i els propòsits de capteni-
ment per a l’any 2000 (Tram. 314-01768/06). For-
mulació. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Pla d’actuacions del con-
sorci Turisme de Catalunya i la liquidació del pres-
supost de l’any 1999 (Tram. 314-01769/06). Formu-
lació. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el desenvolupament de l’as-

sociacionisme empresarial en el sector turístic
(Tram. 314-01770/06). Formulació. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Pla d’actuacions per a
l’any 1999 definit per l’anomenat «Club de Cultura
Turisme de Catalunya» (Tram. 314-01771/06). For-
mulació. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Pla d’accions general de
màrqueting i comercialització, especialment pel que
fa a les mesures de coordinació dels productes tu-
rístics de Catalunya (Tram. 314-01772/06). Formu-
lació. 61

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions atorgades
pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i pel
consorci Turisme de Catalunya a l’Associació Ca-
talana d’Agències de Viatges (Tram. 314-01773/
06). Formulació. 61

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la publicació d’una notícia
segons la qual el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme i cinc càrrecs d’aquest Departament han
estat convidats al Perú per agències de viatges
(Tram. 314-01774/06). Formulació. 61

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els contractes signats pel
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme o el
consorci Turisme de Catalunya i les empreses Vi-
atges Montesol i Autocars Molist (Tram. 314-01775/
06). Formulació. 62

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el desplegament dels Mos-
sos d’Esquadra a la comarca d’Osona (Tram. 314-
01776/06). Formulació. 62

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la localització a Catalunya
de l’empresa Citioperacions AIE (Tram. 314-01777/
06). Formulació. 62

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions atorgades
pel Departament de Benestar Social en els darrers
cinc anys (Tram. 314-01778/06). Formulació. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions atorgades
pel Departament de Cultura en els darrers cinc anys
(Tram. 314-01779/06). Formulació. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’import pendent de paga-
ment dels ajuts de la Unió Europea als cultius her-
bacis (Tram. 314-01780/06). Formulació. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un centre
d’atenció primària a Torelló (Osona) (Tram. 314-
01781/06). Formulació. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el funcionament del servei
de correus, especialment pel que fa a l’àmbit rural
(Tram. 314-01782/06). Formulació. 64

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les escoles relacionades
amb l’ensenyament de professions vinculades al
turisme (Tram. 314-01783/06). Formulació. Rectifi-
cació del text presentat. 64
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NOTA:

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 Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la problemàtica de les es-
coles rurals de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el
Pallars Jussà i el Pallars Sobirà (Tram. 314-01784/
06). Formulació. 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’habitatges
de preu taxat a les comarques de l’Alta Ribagorça,
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran
(Tram. 314-01785/06). Formulació. 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris de construcció
habitatges de preu taxat (Tram. 314-01786/06).
Formulació. 66

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els dèficits estructurals i de
personal dels centres i residències per a la gent
gran (Tram. 314-01787/06). Formulació. 66

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compliment de la Reso-
lució 492/V del Parlament de Catalunya, relativa a
la Taula d’Acords per a una Política Consensuada
en Drogodependències (Tram. 314-01788/06). For-
mulació. 67

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el reglament del personal
tècnic i directiu dels museus (Tram. 314-01789/06).
Formulació. 67

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la representació municipal
en el Consell Rector del Museu d’Arqueologia de
Catalunya (Tram. 314-01790/06). Formulació. 67

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Museu d’Arqueologia de
Catalunya i el Museu Nacional Arqueològic de Tar-
ragona (Tram. 314-01791/06). Formulació. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació del Museu d’His-
tòria de Catalunya en el sistema museístic català
(Tram. 314-01792/06). Formulació. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ampliació de l’hospital co-
marcal de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i
la supressió dels barracons de l’institut d’ensenya-
ment secundari Ítaca (Tram. 314-01793/06). For-
mulació. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compliment de la Reso-
lució 870/V del Parlament de Catalunya, sobre la
creació d’un comitè d’experts perquè faci una anà-
lisi sobre les medicines no convencionals (Tram.
314-01794/06). Formulació. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’una roton-
da a la carretera C-244, a Canyelles (Garraf) (Tram.
314-01795/06). Formulació. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les actuacions per a facili-
tar la circulació de vehicles a la carretera C-244
(Tram. 314-01796/06). Formulació. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’una central

tèrmica als termes municipals de Móra la Nova i
Tivissa (Ribera d’Ebre) (Tram. 314-01797/06). For-
mulació. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la publicació de diccionaris
bilingües o multilingües, especialment pel que fa a
les subvencions a l’edició atorgades pel Departa-
ment de Cultura (Tram. 314-01798/06). Formulació. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la publicació de diccionaris
bilingües o multilingües, especialment pel que fa als
ajuts en forma d’adquisició d’exemplars atorgats pel
Departament de Cultura (Tram. 314-01799/06).
Formulació. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les produccions o coproduc-
cions del Teatre Nacional de Catalunya que han
efectuat representacions fora de la seu del TNC
(Tram. 314-01800/06). Formulació. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les produccions o coproduc-
cions que ha estrenat el Teatre Nacional de Cata-
lunya (Tram. 314-01801/06). Formulació. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’espectadors de
les produccions representades al Teatre Nacional
de Catalunya (Tram. 314-01802/06). Formulació. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la publicació de diccionaris
bilingües o multilingües, especialment pel que fa a
les subvencions atorgades pel Comissionat per a
Actuacions Exteriors i, posteriorment, per la Direc-
ció General de Relacions Exteriors del Departa-
ment de la Presidència (Tram. 314-01803/06). For-
mulació. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el transport sanitari dels
afectats per la malaltia de Parkinson que reben
tractament de rehabilitació en centres hospitalaris
privats (Tram. 314-01804/06). Formulació. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’equips d’aten-
ció a la infància i a l’adolescència que actuen a
Catalunya (Tram. 314-01806/06). Formulació. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els vehicles afectats per la
prohibició de venda de benzina amb plom, l’1 de
gener de 2002 (Tram. 314-01807/06). Formulació. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’actuació dels artificiers del
cos de Mossos d’Esquadra abans de fer explotar
un vehicle estacionat al carrer Sant Honorat (Tram.
314-01808/06). Formulació. 73
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre
l’abast del cas Pallerols i el presump-
te finançament irregular d’Unió Demo-
cràtica de Catalunya amb diners provi-
nents de fons ocupacionals
Tram. 317-00047/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre
la valoració del contingut de la Decla-
ració de Barcelona
Tram. 317-00050/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre
el projecte de creació de centres de
recerca d’alt nivell
Tram. 317-00054/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre
la col·laboració del Govern amb altres
administracions en el procés de posa-
da en funcionament de l’aeroport de la
Seu - Andorra com a aeroport interna-
cional del Pirineu
Tram. 317-00057/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

Pregunta al president de la Generalitat
a respondre oralment en el Ple sobre
les prioritats polítiques del Govern i
els suports amb què compta
Tram. 317-00060/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre l’aplicació
de l’Instrument Financer d’Orientació
Pesquera en el període 1994-1999 i
sobre la millora del sector de la pesca
Tram. 310-00045/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11)

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la trans-
missió de la informació entre els ser-
veis meteorològics que actuen a Cata-
lunya
Tram. 310-00052/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11)

1.25.05.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre l’assoli-
ment de la finestreta única pel que fa al
control de l’activitat pesquera
Tram. 310-00053/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11)

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre el servei
de seguretat a les discoteques
Tram. 310-00054/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11)

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les obres
de millora de la carretera C-1412 en el
tram Figuerola d’Orcau - Biscarri
(Pallars Jussà)
Tram. 310-00061/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11)

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les obres
de millora de la carretera L-503 en el
tram Senterada - La Torre de Cabdella
(Pallars Jussà)
Tram. 310-00062/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11)

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

1.25. PREGUNTES

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el pagament d’im-
postos per la Generalitat a l’ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà)
Tram. 314-00020/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00020/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el pagament d’impostos per la Generalitat
a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ferrer i Gironès, Francesc

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

Les construccions escolars que el Govern de la Gene-
ralitat realitza en els diversos municipis de Catalunya
mitjançant l’aplicació de diverses formes de col·-
laboració amb els ajuntaments, es duen a terme d’acord
amb els preceptes de la Llei de Contractes de les Admi-
nistracions Públiques, els quals generen un procedi-
ment administratiu que aquest Departament ha com-
plert sempre d’una manera rigorosa.

És a partir d’aquest procediment i amb motiu de les
obres realitzades, quan s’esdevé el corresponent impost
municipal sobre construccions, el qual pot acreditar-se
pel sistema de compensació establert en l’article 109 de
la Llei de Bases de Règim Local, o bé pel procediment
de liquidació general, el qual pot produir, a vegades,
situacions no habituals com aquella a què fa referència
la pregunta parlamentària.

En aquest sentit, cal assenyalar que no es tracta d’eme-
tre un dictamen jurídic sobre la qüestió, en tot cas pun-
tual, de liquidació d’un impost, sinó que cal fer cons-
tar que aquest deute s’ha generat precisament com a
conseqüència d’un benefici per a l’escolarització dels
alumnes de Sant Feliu de Guíxols.

Barcelona, 30 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

1.25.15.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’atenció a les per-
sones amb disminucions físiques con-
gènites
Tram. 314-00167/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00167/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’atenció a les persones amb disminucions
físiques congènites
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Comas d’Argemir i Cendra, Dolors

Sota la denominació de disminucions físiques congèni-
tes s’agrupen moltes i variades patologies i síndromes.
Per aquest motiu, no existeix cap registre que reculli de
forma general i conjunta aquest tipus de disminucions.
En algunes d’aquestes patologies, com és el cas de les
malalties neuromusculars, està previst crear un registre
específic de persones afectades.

Pel que fa a les prestacions sanitàries, les persones afec-
tades per disminucions físiques congènites tenen reco-
negudes les mateixes prestacions que qualsevol pacient
afectat d’una altra patologia.

Per tal d’accedir a aquestes prestacions, els pacients
afectats de disminucions  físiques congènites utilitzen
els circuits establerts per a tots els usuaris del sistema
públic. D’acord amb la valoració i la prescripció realit-
zada pels professionals mèdics, aquestes persones po-
dran accedir als diferents serveis i prestacions sanitàries
públiques.

Cal dir que actualment hi ha diversos hospitals de la
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) que
estan estudiant la possibilitat de tractar aquests pacients
des d’un punt de vista pluridisciplinar, optimitzant els
recursos existents, de manera que aquests pacients tin-
guin un centre de referència per a seguiment i consul-
tes puntuals.

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la denúncia de
quatre metges de l’Hospital Joan XXIII,
de Tarragona, pel fet de provocar l’es-
terilitat a una partera
Tram. 314-00244/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00244/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la denúncia a quatre metges de l’Hospital
Joan XXIII, de Tarragona, per provocar l’esterilitat a
una partera
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Comas d’Argemir i Cendra, Dolors

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona no va obrir expe-
dient informatiu en sentit estricte respecte a aquests
fets, sinó que va sol·licitar informació sobre l’assistèn-
cia donada a la senyora M. José Nacario Nacario al cap
del Servei de Toco-ginecologia de l’esmentat hospital.
L’informe facilitat pel cap de Servei confirma que
l’atenció mèdica donada a la pacient va ser la correcta
d’acord amb els protocols vigents en el servei, els quals
responen a l’experiència nacional i internacional en
aquest tipus d’indicacions.

Així mateix, el Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial va encarregar també una auditoria per tal de reco-
llir informació general sobre el funcionament d’aquest
servei.

Com a informació addicional, cal afegir que el Jutjat
d’Instrucció número 10 de  Tarragona, amb data 13 de
gener de 2000, va decidir arxivar el cas, ja que no va
evidenciar comportament erroni en cap dels professio-
nals que van atendre el part de l’esmentada senyora.

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 23 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre un programa
d’ajut domiciliari a pares de nens ma-
lalts de sida
Tram. 314-00283/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00283/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre un programa d’ajut domiciliari a pares de
nens malalts de sida
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

El Departament de Sanitat i Seguretat Social valora
com a molt positiu el programa d’ajut domiciliari que
porta a terme l’associació Actúa i que repercuteix po-
sitivament en els nens de pares seropositius.

Pel que fa al suport que rep l’Associació Actua, podem
dir que el Departament de Sanitat i Seguretat Social, a
través del Programa per a la Prevenció i l’Assistència
de la Sida, ha concedit 12.100.000 de pessetes a aques-
ta associació en la convocatòria de subvencions corres-
ponent a l’any 1999 per tal de finançar diferents progra-
mes d’atenció a persones afectades. Des de l’any 1991,
l’import global de les subvencions atorgades a aques-
ta associació arriba als 78.066.000 de pessetes. Val a dir
que entre aquests programes finançats no es troba l’es-
mentat programa d’ajut domiciliari a pares de nens
malalts de sida, ja que l’associació no ha presentat la
sol·licitud de subvenció  corresponent a aquest progra-
ma.

A banda d’això, el Servei Català de la Salut ha atorgat
els anys 1997 i 1998 ajut econòmic per un valor total de
17.000.000 de pessetes al programa integral d’ajut a
domicili d’aquesta associació.

En l’àmbit social, aquesta associació ha rebut una sub-
venció de 4.967.000 pessetes del Programa Social de la
Sida de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) del Departament de Benestar Social pel pro-
jecte global d’atenció a domicili a malalts de sida. Així
mateix, la Direcció General d’Acció Cívica del Depar-
tament de Benestar Social atorga una subvenció a l’as-
sociació Actua pel manteniment d’activitats cíviques i
socials.

Quant al nombre de nens infectats de sida a Catalunya,
les estimacions del Centre d’Estudis Epidemiològics de
la Sida a Catalunya (CEESCAT) del Departament de
Sanitat i Seguretat Social són d’un mínim de 7 infecci-
ons per transmissió vertical cada any, tenint en comp-
te les actuals pautes de tractament antiretroviral.

Malgrat la dificultat d’estimar el nombre de nens amb
anticossos actualment vius, que encara no han desenvo-
lupat criteris de sida, les dades dels hospitals ens per-
meten afirmar que hi hauria al voltant d’uns 200 nens

infectats. De casos de sida, a 31 de desembre de 1999,
se n’havien diagnosticat 206, dels quals el 63 % (129)
havien mort. Cal afegir també que en els darrers 2 anys
només s’han diagnosticat 3 casos de sida en nens.

En aquest punt, valdria la pena esmentar que el Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social, a través del
CEESCAT, està dissenyant dos estudis, que s’iniciaran
aquest any, per tal d’avaluar i millorar el diagnòstic i
tractament precoç de les mares infectades, així com la
cobertura i monitorització dels possibles efectes adver-
sos del tractament antiretroviral en els nens. Això per-
metrà reduir encara més la taxa de transmissió vertical
i, per tant, el nombre de nens infectats.

Pel que fa a la informació que la Generalitat ofereix als
pares dels nens malalts de sida per tal de garantir la
correcta administració de la teràpia antiretroviral, cal
dir que disposem d’unitats funcionals específiques de
la sida en els hospitals infantils i de diversos hospitals
amb serveis de pediatria, on l’equip de pediatria és l’en-
carregat no només de prescriure la medicació, sinó tam-
bé de procurar que la medicació sigui personalitzada,
fent participar activament pares o persones que estan a
càrrec dels nens  infectats en la presa de la medicació.

Així mateix, durant l’any 1999 s’han iniciat diferents
projectes novedosos per tal de fer intervenir la comu-
nitat i l’entorn de la família en la millora de l’adhesió
al tractament. Amb aquesta finalitat hi ha diferents as-
sociacions de lluita contra la sida que estan treballant
estretament amb els equips sanitaris de les unitats fun-
cionals i amb els propis afectats.

A més a més, s’han editat materials adreçats als pares
de nens infectats per tal de complementar la informa-
ció que constantment els donen els equips sanitaris. La
mateixa associació Actua va editar l’any passat un
manual sobre tractaments finançat pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social, i la Fundació Lucía, una al-
tra entitat que desenvolupa la seva actuació en aquest
camp, va editar també fa quatre anys una publicació
que anava en aquesta mateixa línia. Finalment, en
aquests moments existeix un projecte europeu, en el
qual intervenen diferents associacions de lluita contra
la sida de casa nostra, que permetrà elaborar un mate-
rial més actualitzat i específic per a l’edat pediàtrica.

Des del Departament de Sanitat i Seguretat Social pen-
sem que garantir l’efectivitat de la teràpia antiretroviral
és fonamental i que, en el cas dels nens infectats, és
vital la intervenció dels pares o persones que els cuiden.
En aquest sentit, el finançament que rep l’associació
Actua dels diferents departaments de la Generalitat i de
l’àmbit privat repercuteix en les diferents tasques que
porta a terme, entre les que s’inclou de forma global el
programa de sida pediàtric. De tota manera, per tal
d’impulsar aquesta línia d’actuació concreta, estem en
contacte amb Actua i amb la Fundació Lucía per finan-
çar  aquest any 2000 el programa d’ajut domiciliari a
pares de nens malalts de sida a través del Programa per
a la Prevenció i l’Assistència de la Sida.

Tanmateix, no podem oblidar que l’objectiu final ha de
ser el de disminuir o eradicar la infecció en els nens, ja
que actualment la via de transmissió sobre la qual es
pot incidir més efectivament és la vertical. En aquest
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sentit, les mesures preventives comentades ens han de
permetre reduir dràsticament el nombre de nens infec-
tats pel virus de la immunodeficiència humana, inten-
tant aconseguir que en els propers anys no hi hagi més
nens infectats.

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els resultats eco-
nòmics de les concessionàries d’auto-
pistes i túnels de la Generalitat
Tram. 314-00288/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00288/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els resultats econòmics de les concessionà-
ries d’autopistes i túnels de la Generalitat
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Fabregat i Vidal, Josep M.

Els resultats de les concessionàries d’autopistes i vies
en règim de peatge, són els que es detallen en la rela-
ció que s’adjunta com a annex, on s’indiquen els cor-
responents resultats anuals abans d’impostos, per a ca-
dascuna de les empreses i societats concessionàries en
MPTA.

Pel que fa als resultats de la concessió corresponent a
les autopistes A-17 i A-19, de titularitat de la Genera-
litat de Catalunya, no es disposen de forma desglossa-
da ja que, d’acord amb el règim comptable establert en
el Reial Decret 912/1995, de 2 de juny, pel qual es va
traspassar aquesta concessió, els resultats i la compta-
bilitat, així com el Pla Econòmic i Financer, es consi-
dera comú i es porta de forma unificada i conjunta amb
la concessió de titularitat de l’Estat.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 13 de març de 2000

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’adaptació de les
carreteres C-240 i C-1313 a les caracte-
rístiques de xarxa bàsica establertes
pel Pla de carreteres de Catalunya
Tram. 314-00293/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00293/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’adaptació de les carreteres C-240 i C-
1313 a les característiques de xarxa bàsica establertes
pel Pla de carreteres de Catalunya
Grup Parlamentari: Convergència i Unió
Proponents: Gené i Ripoll, Frederic

En relació amb les carreteres C-240 i C-1313 des de
Salou fins Adrall, que d’acord amb la nova codificació
s’integren dins de la carretera C-14, cal assenyalar que
per tal d’adaptar aquestes carreteres a les característi-
ques de la xarxa bàsica establertes segons el Pla de
Carreteres de Catalunya, s’han previst les actuacions
següents:

1. Variant de Reus

Es troba (en període d’informe de les al·legacions pre-
sentades) l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambi-
ental d’aquesta variant, que suposarà una inversió d’uns
3.000 MPTA. Es preveu licitar les obres durant l’any
2000.

2. Connexió entre la Selva del Camp i Constantí

Aquesta connexió inclourà un enllaç, a diferent nivell,
a la carretera de Constantí, entre  la C-240 i l’accés a la
Selva del Camp. Recentment s’ha aprovat la informa-
ció pública.

3. Condicionament Solivella - Belltall

El condicionament de Solivella a Belltall està actual-
ment en fase d’informació pública, es preveu aprovar
definitivament l’expedient aquest mes de març i inici-
ar properament la redacció del projecte constructiu, per
tal de poder iniciar les obres el proper any 2000. La
inversió necessària serà d’uns 800 MPTA.

4. Variant de Montblanc

La variant de Montblanc té un pressupost d’uns 619
MPTA. Les obres es troben en  licitació, manera que
està previst que aquestes es facin al llarg d’aquest any.

5. Reforç de ferm i millora de la C-240

Durant el mes de novembre del 1999, s’han acabat les
obres de reforç de ferm  d’alguns trams de la carretera
C-240, com ara el tram Montblanc - Passanant amb una
inversió de 146 MPTA, i el tram Reus - Alcover, amb
una inversió de 177 MPTA. També el passat mes d’oc-
tubre s’han acabat les obres del tram Tàrrega - límit
província de Tarragona, amb una inversió de 237
MPTA.
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Igualment s’han adjudicat les obres de millora de la
travessera de Tàrrega, amb un pressupost de 111
MPTA.

6. Condicionament de la carretera entre Tàrrega i el lí-
mit província Aquestes obres estan en fase d’inici de
redacció del estudi previ, amb un pressupost de 850
MPTA.

7. Variant de Tàrrega

S’ha iniciat la redacció d’un estudi informatiu i estudi
d’impacte ambiental de la variant de Tàrrega, amb una
inversió de cost de 450 MPTA.

8. Variant de Mafet

També està en redacció l’estudi informatiu i l’estudi
d’impacte ambiental de la variant de Mafet, amb una
estimació de cost de 160 MPTA.

9. Millora i condicionament Oliana - Coll de Nargó

S’ha iniciat la redacció d’un estudi informatiu i un estu-
di d’impacte ambiental d’aquest tram de la carretera,
amb una estimació de cost de 7.000 MPTA.

10. Construcció del túnel de Montan de Tost

Estan en execució les obres del túnel de Montan de
Tost, que representaran una  inversió d’uns 1.200
MPTA.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 16 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’execució de les
obres del pont sobre el riu Ter, entre
Flaçà i Sant Jordi Desvalls (Gironès)
Tram. 314-00312/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00312/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’execució de les obres del pont sobre el riu
Ter, entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls (Gironès)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ferrer i Gironès, Francesc

En relació amb la tramitació de la nova connexió entre
Flaçà i Sant Jordi Desvalls, cal assenyalar que actual-
ment s’ha redactat un estudi informatiu i un estudi
d’impacte ambiental d’aquesta connexió. Aquests estu-
dis estan pendents de supervisió i aprovació tècnica per
part de la Direcció General de Carreteres del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques.

Un cop aprovats els esmentats estudis, podran ser en-
viats a informació pública, en funció del resultat de la
qual podrà programar-se d’una manera definitiva la

redacció del projecte constructiu necessari, així com la
licitació i execució de les obres corresponents.

Pere Macias i Arau

Barcelona,  16 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els camins de ron-
da a Palafrugell (Baix Empordà)
Tram. 314-00313/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00313/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els camins de ronda a Palafrugell (Baix
Empordà)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ferrer i Gironès, Francesc

Des de fa uns mesos la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques ha estat negociant amb la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente la signatura d’un conveni de col·laboració per
a l’execució i/o acondiciament dels camins de ronda no
tant sols del municipi de Palafrugell, si no de tota la
Costa Brava. El pressupost d’inversió d’aquest conve-
ni no podria superar el cost de desenvolupament del
programa, que seria de cinc mil (5.000) milions de pes-
setes, dels quals el 80% anirien a càrrec del Ministerio
de Medio Ambiente, i el 20% restant de la Generalitat
de Catalunya.

Les actuacions a dur a terme i el seu programa d’exe-
cució es perllongarien al llarg de cinc anys des de la
signatura del conveni per un import total de 5.000 mi-
lions de pessetes, a raó de 1.000 milions per any pres-
supostari.

Es va elaborar un primer esborrany de conveni, i una
vegada analitzat per ambdues parts, ha sofert diverses
modificacions. En aquest moment restem a l’espera de
la resposta de la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente a la darrera proposta
tramesa el proppassat 19 de novembre, en la qual es
manté el seu darrer contingut modificant dues clàusu-
les per tal de que cada Administració pugui finançar les
seves actuacions incloent-hi el cost d’expropiació de
terrenys en cas necessari.

Amb aquestes actuacions es considera que es dona
compliment a la Resolució 582/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla especial de pro-
tecció del camins de ronda.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 16 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les sol·licituds re-
budes per a habitatges de protecció
oficial, de preu taxat i de segona mà al
Baix Llobregat i a l’Hospitalet de Llo-
bregat per a l’any 2000
Tram. 314-00330/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00330/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les sol·licituds rebudes per a habitatges de
protecció oficial, de preu taxat i de segona mà al Baix
Llobregat i a l’Hospitalet de Llobregat per a l’any 2000
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Vendrell i Segura, Xavier; Porta i Abad,
Carme

Durant l’any 2000 s’han qualificat provisionalment 226
habitatges de protecció oficial i protegits de nova cons-
trucció a la comarca del Baix Llobregat, i 63 a la ciu-
tat de l’Hospitalet de Llobregat.

En el mateix període s’han presentat 78 sol·licituds,
d’ajut per a l’adquisició  d’habitatges de segona mà a
la comarca del Baix Llobregat i cap a la ciutat de l’Hos-
pitalet.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 27 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el cost per comar-
ques en matèria de formació professi-
onal
Tram. 314-00339/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00339/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el cost per comarques en matèria de forma-
ció professional
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Sánchez-Camacho i Pérez, Alícia

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

El cost en matèria de formació professional reglada en
centres públics de titularitat del Departament d’Ense-
nyament fou l’any 1999 de 13.604.371.788 pessetes,
d’acord amb el desglossament següent:

– Minutes per a l’elaboració d’orientacions, materials
curriculars, recursos didàctics, proves d’accés als cicles
i prescripcions tècniques dels equipaments; jornades i
seminaris «Qualitat i millora contínua», projecte de si-
mulació d’empreses en diversos centres i elaboració de
75 vídeos sobre cicles formatius: 26.234.996 pessetes.

– Formació específica adreçada a professorat de For-
mació Professional el curs  1998-99: 72.758.400 pes-
setes.

– Despeses en equipaments per als cicles formatius:
1.202.077.276 pessetes.

– Despesa corrent en centres de Formació Professional
(Capítol II, despeses de  funcionament): 1.351.798.121
pessetes, de gener a novembre de 1999.

En document annex s’especifica la distribució per co-
marques dels tres darrers  conceptes.

A aquests costos, cal afegir els del personal docent
públic de Formació Professional,  que de gener a se-
tembre de 1999 ascendiren a 10.951.502.995 pessetes
(detallats comarcalment en full annex).

Quant al cost dels convenis establerts amb corporacions
locals per a la Formació Professional l’any 1999, fou de
1.799.434.596 pessetes, d’acord amb la distribució
comarcal següent:

– Alt Penedès: 58.394.484 pessetes.

– Barcelonès: 979.918.223 pessetes.

– Maresme: 257.440.097 pessetes.

– Vallès Oriental: 503.681.792 pessetes.

Així mateix, cal assenyalar que el cost dels centres pri-
vats de Formació Professional concertats l’any 1999
pel Departament d’Ensenyament fou de 7.051.705.007
pessetes, 706.299.066 pessetes de les quals correspon-
gueren a despeses de funcionament dels centres, men-
tre que 6.345.405.941 pessetes foren de personal do-
cent, sense tenir en compte antiguitat ni complements
de direcció.

Finalment, les despeses d’accions formatives no regla-
des d’especialització i  professionalitzadores, gestiona-
des pel Departament d’Ensenyament per a la millora de
la inserció professional, foren de 2.488.100.000 pesse-
tes, d’acord amb el detall següent:

– Programa Casa d’Oficis «Treballem per la Forma-
ció»: 1.625.000.000 pessetes.

– Plans de Transició al Treball: 475.000.000 pessetes.

– Cursos transnacionals: 388.100.000 pessetes.

En resum, el cost total d’aquestes accions fou l’any
1999 de 24.943.611.391 pessetes.

Barcelona, 31 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre una ampliació del
traçat del cremallera de Monistrol de
Montserrat (Bages) perquè connecti
amb l’estació de Renfe de Castellbell i
el Vilar (Bages)
Tram. 314-00467/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00467/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre una ampliació del traçat del cremallera de
Monistrol de Montserrat (Bages) perquè connecti amb
l’estació de Renfe de Castellbell i el Vilar (Bages)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Huguet i Biosca, Josep

El projecte de traçat, presentat a informació pública, no
preveu aquest enllaç.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 27 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la recuperació de
l’antiga estació Monistrol-central en el
projecte de traçat del cremallera de
Monistrol de Montserrat (Bages)
Tram. 314-00468/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00468/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la recuperació de l’antiga estació
Monistrol-central en el projecte de traçat del cremallera
de Monistrol de Montserrat (Bages)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Huguet i Biosca, Josep

L’indret de l’antiga estació de Monistrol Central queda
ordenat, fent compatible una nova estació, anomenada
Monistrol-Vila, que permet direccionar els fluxos de
viatgers previstos, facilitant al màxim l’embarcament al
cremallera, així com una distribució d’aparcament de
vehicles i autobusos que minimitza les distàncies a peu.

D’altra banda, aquest aparcament integra una part de la
vialitat d’accessos al municipi de Monistrol de
Montserrat.

Aquests projectes incorporaran les possibles modifica-
cions provocades per la nova variant sol·licitada per
l’Ajuntament de Monistrol.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 27 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la data d’aprova-
ció inicial del projecte de traçat del
cremallera de Monistrol de Montserrat
(Bages)
Tram. 314-00470/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00470/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la data d’aprovació inicial del projecte de
traçat del cremallera de Monistrol de Montserrat
(Bages)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Huguet i Biosca, Josep

L’aprovació inicial del projecte de traçat del cremalle-
ra s’està tramitant una vegada finalitzat el període d’ex-
posició pública.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 27 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la situació de l’es-
tació del cremallera de Monistrol de
Montserrat (Bages) i dels aparcaments
per a vehicles
Tram. 314-00472/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00472/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la situació de l’estació del cremallera de
Monistrol de Montserrat (Bages) i dels aparcaments per
a vehicles
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Huguet i Biosca, Josep

Hi haurà 2 estacions: Monistrol-Enllaç que és l’actual
estació de Monistrol de  Montserrat de la línia Llobre-
gat-Anoia d’FGC i Monistrol-Vila, ubicada al mateix
lloc que l’antiga estació del cremallera al extrem nord
del casc urbà de Monistrol.

Al costat de l’estació de Monistrol Vila se situa l’apar-
cament, en el qual és previst d’ubicar-hi un màxim de
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1.000 cotxes o 90 autocars en els dies de màxima aflu-
ència de viatgers. L’accés a l’aparcament des de la car-
retera C-1411 serà a través d’un nou enllaç que alhora
permetrà la comunicació amb les zones urbanes i indus-
trials existents.

El detall d’aquestes estacions està inclòs en el projec-
te de traçat tramès a informació pública el 17/01/2000.

Aquests projectes incorporaran les possibles modifica-
cions provocades per la nova variant sol·licitada per
l’Ajuntament de Monistrol.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 27 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre una auditoria a
l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-00543/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00543/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre una auditoria a l’Hospital Joan XXIII, de
Tarragona
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Segú i Ferré, Núria; Duch i Plana,
Montserrat; Figueras i Siñol, Carme

Els motius de l’encàrrec d’una auditoria al Servei
d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Joan XXIII de
Tarragona van ser les demandes presentades contra
dues actuacions de l’esmentat servei que han generat
una certa alarma en els mitjans de comunicació.

Els objectius de l’auditoria són, d’una banda, conèixer
si el funcionament del servei és l’adequat i, de l’altra,
identificar si hi va haver mala pràctica clínica en els
casos objecte de la demanda.

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la redacció dels
avantprojectes dels camins de ronda,
en compliment de la Resolució 582/V
del Parlament de Catalunya, sobre
l’elaboració d’un pla especial de pro-
tecció dels camins de ronda
Tram. 314-00617/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00617/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la redacció dels avantprojectes dels camins
de ronda, en compliment de la Resolució 582/V del
Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla
especial de protecció dels camins de ronda
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Boada i Masoliver, Joan

Des de fa uns mesos la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques ha estat negociant amb la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente la signatura d’un conveni de col·laboració per
a l’execució i/o acondiciament dels camins de ronda de
la Costa Brava. El pressupost d’inversió d’aquest con-
veni no podria superar el cost de desenvolupament del
programa, que seria de cinc mil (5.000) milions de pes-
setes, dels quals el 80% anirien a càrrec del Ministerio
de Medio Ambiente, i el 20% restant de la Generalitat
de Catalunya.

Les actuacions a dur a terme i el seu programa d’exe-
cució es perllongarien al llarg de cinc anys des de la
signatura del conveni per un import total de 5.000 mi-
lions de pessetes, a raó de 1.000 milions per any pres-
supostari.

Es va elaborar un primer esborrany de conveni, i una
vegada analitzat per ambdues parts, ha sofert diverses
modificacions. En aquest moment restem a l’espera de
la resposta de la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente a la darrera proposta
tramesa el proppassat 19 de novembre, en la qual es
manté el seu darrer contingut modificant dues clàusu-
les per tal de que cada Administració pugui finançar les
seves actuacions incloent-hi el cost d’expropiació de
terrenys en cas necessari.

Pel que fa a la situació dels avantprojectes a elaborar
dels camins de ronda podem significar que es troba en
preparació la redacció, un cop signat el conveni, dels
projectes corresponents als següents trams de costa:

– Camí de ronda de Tamariu a Aigua Gelida
(Palafrugell).

– Camí de ronda de Tamariu a cala Roig (Palafrugell).

– Camí de ronda de cala Roig a cala Pedrosa
(Palafrugell).
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– Camí de ronda de la platja de la Fosca a cala Castell
(Palamós).

– Camí de ronda de la platja de la Fosca al port espor-
tiu de Palamós (Palamós).

– Camí de ronda de Calonge a Platja d’Aro (Calonge i
Castell-Platja d’Aro).

– Camí de ronda de la platja de Lloret a la de Fenals
(Lloret de Mar).

A mesura que siguin executats els esmentats projectes
s’aconseguirà la eliminació dels possibles obstacles
existents que impedeixen la lliure circulació pels ca-
mins de ronda.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 16  de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la cessió d’habitat-
ges de protecció oficial a refugiats
kosovars residents a Guardiola de
Berguedà
Tram. 314-00692/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00692/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la cessió d’habitatges de protecció oficial
a refugiats kosovars residents a Guardiola de Bergue-
dà
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Huguet i Biosca, Josep

En relació a aquests habitatges cedits als refugiats
kosovars al municipi de Guardiola de Berguedà per part
de l’Institut Català del Sòl, en cap moment es va con-
cretar que aquesta cessió finalitzés el 31 de desembre
de 1999 i, per tant, l’esmentada cessió segueix a dispo-
sició, inicialment, fins al 31 de juny de 2000.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 13 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la pròrroga de la
cessió d’habitatges a refugiats
kosovars residents a Guardiola de
Berguedà
Tram. 314-00693/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00693/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la pròrroga de la cessió d’habitatges a re-
fugiats kosovars residents a Guardiola de Berguedà
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Huguet i Biosca, Josep

Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
la pregunta 314-00692/06.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 13 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les obres de repa-
ració i millora de la carretera de
Guissona a Sanaüja (Segarra)
Tram. 314-00751/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00751/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les obres de reparació i millora de la carre-
tera de Guissona a Sanaüja (Segarra)
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Fabregat i Vidal, Josep M.

Pel que fa a la carretera que va des de Guissona a
Sanaüja, és a dir, la carretera L-314, s’ha previst l’exe-
cució de les obres de reforçament de ferm que tindran
un pressupost de 110 MPTA.

Es preveu que es licitin aquestes obres enguany.

Pere Macias i Arau

Barcelona,  16 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ampliació del
centre d’assistència primària del barri
del Clot, de Barcelona
Tram. 314-00805/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00805/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’ampliació del centre d’assistència primà-
ria del barri del Clot, de Barcelona
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Fernández Martínez, Bernardo; Ferran i
Serafini, Joan

En primer lloc, convé assenyalar que el Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) El Clot, que dóna servei a la pobla-
ció de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Barcelona 10-G,
està situat al carrer Biscaia núm. 305 (entre els carrers
del Clot i València).

Pel que fa a la possible ampliació del CAP El Clot, cal
dir que la manca de locals limítrofs disponibles fan
impossible l’ampliació i les adaptacions que requeriria
l’actual local i, per tant, en el seu cas el que caldria és
construir un nou centre en un espai diferent.

En aquest sentit, s’han iniciat contactes amb represen-
tants de l’Ajuntament de  Barcelona per trobar un nou
espai adequat al projecte de construcció d’un nou CAP
que doni servei a la població de l’ABS abans esmenta-
da.

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el servei de fisio-
teràpia contínua per a nens afectats de
patologies neuromusculars de l’Alt
Penedès
Tram. 314-00810/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00810/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el servei de fisioteràpia contínua per a nens
afectats de patologies neuromusculars de l’Alt Penedès
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Labandera Ganachipi, Roberto Edgardo;
Sogas i Mascaró, Fèlix

Actualment, a la comarca de l’Alt Penedès hi ha 3 pa-
cients que reben fisioteràpia domiciliària i una pacient

que rep fisioteràpia contínua a l’Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès.

La intenció del Servei Català de la Salut (SCS) és tirar
endavant un pla pilot de fisioteràpia contínua domici-
liària, que permetrà atendre els pacients actualment
detectats a les comarques de l’Alt Penedès, el Garraf i
l’Anoia, pertanyents a la Regió Sanitària Costa Ponent.

Aquest projecte ha estat elaborat amb la supervisió
d’un equip d’especialistes de l’Hospital de Sant Joan de
Déu d’Esplugues de Llobregat, que fan el seguiment
integral d’aquests pacients, i es posarà en marxa el pro-
per mes d’abril amb els objectius següents:

1. Millorar qualitativament l’atenció sanitària que ja
reben actualment els malalts neuromusculars de les
comarques del Garraf, l’Alt Penedès i l’Anoia.

2. Implementar la teràpia rehabilitadora integral i con-
tinuada en un grup de pacients que precisen aquest ti-
pus de tractament, i avaluar el seu funcionament i resul-
tats tenint en compte:

La flexibilitat i adequació del tractament rehabilitador
integral a les necessitats del pacient en cada moment.

La realització del tractament en el lloc més idoni per al
malalt, minimitzant els desplaçaments evitables.

La coordinació de la teràpia rehabilitadora amb el se-
guiment de la resta de problemes que presenta el ma-
lalt.

3. Esdevenir un instrument de referència i col·laboració
amb el Consell Assessor de Malalties Neuromusculars,
que crearà el Departament de Sanitat i Seguretat Soci-
al, a l’hora de definir els protocols assistencials per a
l’abordatge de les malalties neuromusculars des de la
perspectiva de l’efectivitat i la factibilitat d’aplicació
d’aquest pla pilot en el territori previst.

Val a dir que les malalties neuromusculars afecten a un
nombre relativament reduït de malalts, però impliquen
unes necessitats assistencials importants, que són co-
munes a les persones que les pateixen i canviants en el
temps. En aquests moments, les perspectives d’allarga-
ment i millora de la qualitat de vida dels pacients i les
noves modalitats terapèutiques plantegen nous escena-
ris en l’abordatge d’aquests malalts. És voluntat del
Departament de Sanitat i Seguretat Social respondre a
la demanda sanitària generada per aquestes perspecti-
ves i donar una resposta eficient i viable a les necessi-
tats d’aquests malalts.

En aquest sentit, és fonamental realitzar una valoració
científica de la demanda sanitària que ens permeti dis-
posar de la informació adequada per a la planificació
dels nostres serveis. Per aquest motiu, s’ha considerat
convenient disposar d’un Consell Assessor que, cons-
tituït per professionals de reconeguda experiència, ela-
bori estudis, informi i assessori al Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social en aquesta matèria.

Per tal d’avançar en aquesta direcció, el passat mes
d’octubre de l’any 1999 es va proposar al Dr. Emilio
Fernández Alvarez,  cap del Servei de Neuropediatria
de l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llo-
bregat, la coordinació i presidència d’aquest Consell
Assessor. El mes de novembre del mateix any el Dr.
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Emilio Fernández acceptà la proposta i va iniciar el
procés de recerca de candidats per tal de constituir el
Consell Assessor.

En aquests moments, des del Servei Català de la Salut
(SCS) s’està avançant en  el procés d’elaboració de
l’Ordre de creació del Consell Assessor de Malalties
Neuromusculars, que serà publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de  Catalunya (DOGC).

La nostra prioritat actual és, doncs, a banda del desple-
gament de l’esmentat pla pilot de fisioteràpia contínua
domiciliària, la creació del Consell Assessor de Malal-
ties Neuromusculars i l’establiment d’un registre de
malalts que permeti objectivar el nombre total de paci-
ents afectats.

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els projectes de
millora de la via fèrria de RENFE entre
Manresa (Bages) i Lleida (Segrià)
Tram. 314-00820/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00820/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els projectes de millora de la via fèrria de
RENFE entre Manresa (Bages) i Lleida (Segrià)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Huguet i Biosca, Josep

La Generalitat de Catalunya ha demanat reiteradament
al MIFO que rehabiliti la línia Manresa-Lleida. El con-
tingut d’aquesta rehabilitació consisteix a realitzar les
operacions de manteniment que no s’han fet des de que
la línia va ser classificada per RENFE i el MIFO com
a classe “C”. A aquest tipus de línia solament es fan les
operacions de conservació per a mantenir el servei en
condicions de seguretat.

Tanmateix, darrerament el MIFO ha adjudicat les obres
corresponents al projecte  redactat al 1998 al tram
Mollerussa-Cervera.

El pressupost del projecte és de 1.329 MPTA i el d’ad-
judicació de 1.048 MPTA.

L’adjudicatari és COMSA i les obres han de començar
a finals d’aquest mes març.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 27 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el transport sanita-
ri urgent
Tram. 314-00868/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00868/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el transport sanitari urgent
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Gassó i Closa, M. Àngela; Figueras i Siñol,
Carme; Geli i Fàbrega, Marina

En primer lloc, cal dir que en la distribució de les loca-
litzacions de les ambulàncies a Catalunya es busca en
tot moment la màxima coherència entre l’activitat
assistencial, els centres assistencials i els recursos exis-
tents per tot el territori.

En relació al SEMSA (Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, SA), hem de dir que es tracta d’una empresa pú-
blica que té com a objectiu atendre les emergències
mèdiques mitjançant la realització de les actuacions
necessàries per garantir en tot moment l’atenció
prehospitalària, el transport assistit i l’ingrés en el cen-
tre adequat, en cada cas, de malalts crítics. El SEMSA
és, doncs, un sistema específic encarregat de dur a ter-
me els serveis assistencials primaris d’emergència, els
serveis de trasllat interhospitalari de malalts crítics
adults i els serveis de trasllat interhospitalari pediàtrics,
i disposa de les seves pròpies bases assistencials, que
són complementàries als punts de localització que es
delimitaran com a conseqüència del resultat del concurs
per a la gestió del transport sanitari.

En aquest concurs, la comarca de l’Anoia s’engloba
dins del territori que comprèn el Baix Llobregat Cen-
tre-Nord, l’Alt Penedès i l’Anoia. En aquesta zona, com
en totes les altres, es tindrà especial atenció en determi-
nar las localitzacions més eficients.

Val a dir que el Departament de Sanitat i Seguretat
Social és conscient de la  problemàtica específica que
tenen les zones allunyades geogràficament i amb bai-
xa demografia. Per això, la nostra actuació ha buscat
sempre el màxim equilibri territorial i el major apropa-
ment dels serveis sanitaris a tots els ciutadans. En el cas
del transport sanitari urgent, el concurs de transport
sanitari preveu un tractament específic a les zones ge-
ogràficament aïllades i de baixa demografia i es loca-
litzen punts de transport equidistants al major nombre
de poblacions allunyades. Al mateix temps, també es
treballa per potenciar la comunicació i coordinació
entre les diferents estructures per tal  que sigui el més
òptima possible.

Al transport sanitari d’emergències se li ha donat i se li
dóna sempre la màxima  prioritat. Mostra d’això és
l’existència d’un servei específic per a l’atenció imme-
diata de les urgències a la ciutat de Barcelona, la crea-
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ció i progressiva extensió del SEMSA i el fet d’haver
prioritzat la qualitat del servei i la coordinació del trans-
port urgent en les bases del concurs per a la gestió del
transport sanitari.

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els estudis d’opi-
nió i les enquestes encarregats des de
l’octubre de 1998
Tram. 314-00912/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00912/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els estudis d’opinió i les enquestes encar-
regats des de l’octubre de 1998
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ridao i Martín, Joan

D’acord amb el Decret 25/98 de 4 de febrer, sobre co-
ordinació d’estudis i enquestes d’opinió i creació del
Registre Públic d’enquestes i estudis d’opinió de la
Generalitat de Catalunya, i en relació a la pregunta par-
lamentària, s’informa que els estudis d’opinió i les en-
questes encarregades des del mes d’octubre de 1998,
s’envien al Parlament de Catalunya. De tota manera, es
poden trobar també, per a consulta pública, a la bibli-
oteca de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Conseller de la Presidència
Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les enquestes i els
estudis d’opinió fets pels departa-
ments de la Generalitat
Tram. 314-00913/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00913/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les enquestes i els estudis d’opinió fets pels
departaments de la Generalitat
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ridao i Martín, Joan

Des del mes de febrer de 1998 les enquestes i estudis
d’opinió efectuades pels  Departament de la Generali-
tat, són 79.

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Conseller de la Presidència
Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les unitats d’assis-
tència a les àrees base de recepció
social i les estacions de classificació i
descontaminació incloses en el Pla
d’emergència nuclear de Tarragona
Tram. 314-00960/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00960/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les unitats d’assistència a les àrees base de
recepció social i les estacions de classificació i
descontaminació incloses en el Pla d’emergència nucle-
ar de Tarragona
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Benach i Pascual, Ernest; Bargalló Valls,
Josep

El Pla d’Emergència Nuclear de la província de Tarra-
gona (PENTA), de competència estatal en direcció, pla-
nificació, infraestructures i materials, formació d’actu-
ants i informació de la població, inclou la participació,
entre d’altres, del grup sanitari amb competències prò-
pies de la Generalitat de Catalunya.

El Pla determina unes àrees geogràfiques (zones de
planificació), en les quals  s’hauran d’aplicar diverses
mesures de protecció de la població desenvolupades en
el mateix Pla. La zona I és la compresa en un radi de 10
quilòmetres al voltant de la instal·lació nuclear i la zona
II correspon a un radi de 30 quilòmetres al voltant de
l’esmentada instal·lació. En aquesta zona II estan situ-
ats els municipis seu de les Estacions de Classificació
i Descontaminació (ECD) i de les Àrees Base de Re-
cepció Social (ABRS).

Les ECD són infraestructures del propi municipi, degu-
dament habilitades i equipades segons s’especifica en
el Pla i són de competència estatal. Les seves funcions
són la identificació, la classificació, l’avaluació de la
contaminació associada a la població i el tractament de
la descontaminació externa. Els cinc municipis seu
d’ECD són Falset, Montbrió del Camp, Maials,
Gandesa i Amposta.

Les ABRS són espais habilitats per a l’acolliment de la
població desplaçada. Els municipis seu d’ABRS són
Reus, Tortosa i Lleida.

El personal sanitari assignat a les ECD i les ABRS està
format pels professionals sanitaris dels propis munici-
pis, amb el suport dels sanitaris de la seva àrea bàsica

1.25.15.

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



Núm. 43 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 11 d’abril de 2000

21

de salut, el personal del transport sanitari i altres volun-
taris del municipi.

Respecte al coneixement que té la població d’aquests
recursos (la informació als ciutadans és de competèn-
cia estatal), durant l’any 1999 s’han repartit a tots els
municipis de la zona I tríptics informatius per a la po-
blació i en nou d’aquests municipis, a més, s’ha fet una
sessió pública informativa amb la presència de tots els
grups operatius del PENTA.

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les emissions de
mercuri de les centrals tèrmiques
Tram. 314-00963/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00963/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les emissions de mercuri de les centrals
tèrmiques
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Bargalló Valls, Josep; Vendrell i Segura,
Xavier

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’art. 133 del Reglament del Parlament,
dona resposta a la pregunta parlamentària més amunt
indicada.

Abans de respondre específicament a la pregunta for-
mulada voldria fer esment d’un estudi de l’EPA (Agèn-
cia de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units),
en el qual s’efectuava un inventari de les emissions de
mercuri a l’atmosfera. Aquest estudi contenia una esti-
mació sobre les emissions d’aquest compost i, pel que
fa a les d’origen antropogènic, atribuïa una contribució
del 33% a les grans instal·lacions de combustió alimen-
tades amb carbó.

La causa de les emissions de mercuri en centrals tèrmi-
ques és la presència d’aquest element en el carbó em-
prat com a combustible, encara que sigui en molt bai-
xes concentracions.

Les conclusions a què s’arriba en aquest estudi no són
directament extrapolables a Catalunya ja que:

–  La distribució del sector industrial és diferent, cosa
que no permet afirmar que la contribució  de les cen-
trals tèrmiques a les emissions globals de mercuri sigui
de la mateixa magnitud.

– Per a l’estimació de les emissions s’ha partit de dades
de composició dels carbons emprats als Estats Units,
diferents del que s’utilitzen a Catalunya. El contingut
de mercuri en el carbó és variable segons el seu origen,
i, tot i això, les diferents partides de carbó d’un mateix
origen poden contenir-ne en diferent proporció. Per tot

això, el contingut de mercuri dels carbons cremats a
Catalunya pot diferir àmpliament del dels Estats Units.

–  En l’informe s’han utilitzat dades específiques del
sector als Estats Units que tenen en compte aspectes
com els sistemes de combustió, eficàcia dels sistemes
de tractament, etc. que tampoc són comparables a les
del sector a Catalunya.

Fins i tot, a les conclusions d’aquest estudi es destaca-
va la gran diferència que podia haver entre les diverses
plantes dels Estats Units perquè:

–  La informació de partida havia estat recopilada sense
un criteri uniforme. Per exemple, la metodologia em-
prada no era homogènia i les dades recollides compre-
nien diferents períodes de temps.

– Les dades d’emissions estan basades en molt poques
anàlisis i podien no ser  representatives de tota la pobla-
ció estudiada.

Tot i això, les conclusions d’aquest informe remarcaven
la insuficiència de dades i la necessitat de recopilar més
informació sobre aquest tema.

Un cop esmentat l’estudi de l’EPA i entrant en la res-
posta específica a la pregunta formulada, cal assenya-
lar que ni la legislació autonòmica, ni la estatal, ni la
europea estableixen l’obligatorietat d’efectuar control
de les emissions de mercuri procedent de centrals tèr-
miques a l’atmosfera, ni tampoc estableix un límit per
a l’emissió de mercuri en aquestes instal·lacions. És per
aquest fet que el Departament de Medi Ambient no dis-
posa de dades sobre les possibles emissions de mercuri
d’aquest tipus d’instal·lacions.

A més, pel que fa als nivells d’immissió, que són els
paràmetres que donen informació sobre els efectes de
les emissions, no existeix normativa ni autonòmica, ni
estatal, ni europea que estableixi l’obligatorietat d’efec-
tuar mesuraments de mercuri.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’un nou institut d’ensenyament se-
cundari a Sant Andreu de la Barca
(Baix Llobregat)
Tram. 314-00974/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00974/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció d’un nou institut d’ensenya-
ment secundari a Sant Andreu de la Barca (Baix Llo-
bregat)
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Baig i Torras, M. Assumpta
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D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, em correspon informar del se-
güent:

La licitació de les obres de construcció de les noves
instal·lacions de l’Institut d’Educació Secundària
Montserrat Roig, de Sant Andreu de La Barca (Baix
Llobregat), es publicà al DOGC núm. 3086, de 25.2.00.

L’adjudicació de les obres es realitzarà el propvinent 11
d’abril i el termini de la seva execució és de 16 mesos,
per la qual cosa la posada en funcionament d’aquest
centre és prevista per al mes de setembre de 2001.

Per aquest motiu, el Departament d’Ensenyament pro-
cedirà a la revisió i al  condicionament general de les
actuals instal·lacions abans de l’inici del proper curs per
tal, que durant el període de realització de les esmen-
tades obres, el seu estat de manteniment sigui correcte.

Barcelona, 30 de març de 2000

Carme-Laura  Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la manca de conte-
nidors al km 40 de la carretera BP-4654
Tram. 314-00978/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00978/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la manca de contenidors al km 40 de la
carretera BP-4654
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’establert a l’article 133 del Reglament
del Parlament, dóna resposta a la pregunta parlamentà-
ria indicada més amunt.

Cal recordar que la gestió dels residus municipals és
competència dels ens locals i, per tant, la Junta de Re-
sidus només atorga els contenidors i són aquests ens els
que decideixen on s’han d’ubicar els contenidors i els
distribueixen al llarg del seu territori.

També és responsabilitat de l’ens local demanar, si es-
cau, més contenidors. La Junta de Residus els facilita-
rà per tal que l’ens local els ubiqui on consideri més
adient, com s’ha indicat anteriorment.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures per a
restaurar la zona afectada per l’extrac-
ció de carbó de Vallcebre (Berguedà)
Tram. 314-00979/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00979/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures per a restaurar la zona afecta-
da per l’extracció de carbó de Vallcebre (Berguedà)
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el que disposa l’article 133 del Reglament
del Parlament, dóna resposta a la pregunta parlamentà-
ria indicada més amunt.

El 20 de novembre de 1996, el Departament de Medi
Ambient i l’empresa Carbons de Berga SA van signar
un protocol en el qual s’establia el calendari i les con-
dicions de restauració de les mines de carbó a cel obert
que aquesta empresa havia explotat en els municipis de
Saldes, Vallcebre i Cercs.

Aquest protocol preveia la creació d’una Comissió per
al seguiment de les tasques de restauració, constituïda
per representants dels tres ajuntaments afectats, de
l’empresa i del Departament de Medi Ambient. Aquesta
Comissió s’ha reunit en diverses ocasions sense que,
fins el moment actual, hagi detectat problemes que fa-
cin inviable l’adequada finalització dels treballs.

El que s’ha produït, com a conseqüència de les dificul-
tats derivades de l’extrema climatologia de la zona, és
un endarreriment sobre el calendari previst. Tot i això,
es preveu que els treballs finalitzaran la propera prima-
vera.

Paral·lelament, i pel que fa als riscos d’esllavissada es-
mentats a la pregunta, s’està estudiant l’estabilitat del
terreny existent per damunt del llac i es preveu que en
els propers mesos es podrà disposar dels resultats finals
de l’estudi, el qual us facilitarem oportunament.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el grau de compli-
ment de la Resolució 498/V del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’elaboració
d’una llei catalana de pesca continen-
tal
Tram. 314-00998/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00998/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el grau de compliment de la Resolució 498/
V del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’una
llei catalana de pesca continental
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Bargalló Valls, Josep

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’article 133 del  Reglament del Parla-
ment, dóna resposta a la pregunta parlamentària més
amunt  indicada.

D’acord amb el contingut de la Resolució 498/V del
Parlament de Catalunya, el  Govern va elaborar un pro-
jecte de Llei de pesca continental i conservació dels
recursos naturals aquàtics i el va lliurar al Parlament
amb data 17 de març de 1999.

En data 24 d’agost de 1999 el projecte de llei va decau-
re per finiment de la legislatura. El Departament de
Medi Ambient preveu tornar a entrar al Parlament l’es-
mentat projecte de llei, properament.

Felip Puig i Godes

Barcelona 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les empreses que
es dediquen al sacrifici d’animals de
companyia
Tram. 314-01003/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01003/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les empreses que es dediquen al sacrifici
d’animals de companyia
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Vendrell i Segura, Xavier

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’article 133 del  Reglament del Parla-
ment, dóna resposta a la pregunta parlamentària més

amunt  indicada, conjuntament amb la número de tra-
mitació 314-01005/06, 314-01006/06 i  314-01007/06.

L’article 10 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protec-
ció dels Animals, estableix que la recollida d’animals
de companyia abandonats és una competència munici-
pal. Amb aquesta finalitat, els ajuntaments han de dis-
posar de les instal·lacions adequades o concertar l’exe-
cució d’aquest servei amb associacions de protecció i
defensa dels animals.

Un cop transcorreguts els terminis estaberts per l’es-
mentada llei per recuperar els animals abandonats, els
ajuntaments poden sacrificar-los en les seves pròpies
instal·lacions o en les dels centres que tinguin concer-
tats.

D’acord amb l’anteriorment dit, en tractar-se d’una
competència municipal, no es té coneixement de les
empreses que es dediquen al sacrifici dels animals de
companyia ni del nombre total d’animals sacrificats
anualment per tots els municipis de Catalunya, atès que
no existeix un registre central d’aquest tipus.

Quan s’ha de procedir al sacrifici dels animals de com-
panyia, la Llei estableix que s’ha de fer sota el control
i la responsabilitat d’un veterinari i emprant mètodes
que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una
pèrdua de consciència immediata. El Govern, per con-
trolar que la normativa es respectada, a través dels seus
serveis veterinaris, realitza inspeccions periòdiques dels
diferents nuclis zoològics, entre els quals es troben les
gosseres municipals i els refugis de les associacions de
protecció i defensa dels animals.

Finalment, cal indicar que, actualment, la Direcció
General de Patrimoni Natural i del Medi Físic ha elabo-
rat un projecte de decret que té com a objectiu unificar
els criteris pel que fa als mètodes utilitzats per a l’eu-
tanàsia dels animals. Aquest projecte de decret, que
compta amb el suport de les entitats protectores d’ani-
mals i dels veterinaris, resta pendent del corresponent
informe de la Comissió Jurídica Assessora, com a pas
previ a l’aprovació del Govern.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’ani-
mals de companyia que se sacrifiquen
anualment a Catalunya
Tram. 314-01005/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01003/06.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el control dels
mètodes utilitzats per al sacrifici d’ani-
mals de companyia
Tram. 314-01006/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01003/06.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la normativa que
regula les empreses que es dediquen
al sacrifici d’animals
Tram. 314-01007/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01003/06.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el sector elèctric a
Catalunya
Tram. 314-01008/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01008/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el sector elèctric a Catalunya
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Huguet i Biosca, Josep

Pel que fa referència a l’accionariat de la companyia
Endesa, cal tenir present que la companyia Endesa és
una empresa completament privada, on les decisions les
prenen els seus membres del Consell d’Administració,
que tenen el recolzament de la seva junta d’accionistes.
Aquesta companyia Endesa, per mitjans absolutament
legals com és una OPA, es va fer, en el seu dia, amb el
control de FECSA. D’altra banda, la companyia Endesa
ja controlava històricament l’empresa ENHER, totes
dues públiques en el passat. La companyia Endesa co-
titza a Borsa i està subjecte a la reglamentació de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, podent-se

produir de forma  absolutament legal l’entrada en el seu
accionariat d’inversors del món financer.

En relació al sector elèctric, la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, de regulació del sector elèctric, va dissenyar
un nou model definit per la creació d’un mercat lliure
de generació d’energia elèctrica, unes activitats de
transport i de distribució regulades i la progressiva li-
beralització del mercat, possibilitant als clients d’esco-
llir el seu comercialitzador. L’aplicació pràctica
d’aquesta llei ha comportat unes importants reduccions
dels costos elèctrics a tots els consumidors d’energia
elèctrica a Catalunya en els últims anys.

Aquesta Llei és la transposició a la legislació espanyola
d’una directiva europea, de creació d’un mercat euro-
peu de l’energia elèctrica, on les iniciatives empresari-
als han estat en la línia de creació de grups forts en
l’àmbit internacional, per tal de poder competir.

Els interessos dels ciutadans de Catalunya com a con-
sumidors d’energia elèctrica no estaran salvaguardats
pel fet que els accionistes siguin o no catalans, sinó
perquè les regles de funcionament del sector defensin
els interessos dels consumidors elèctrics i l’Administra-
ció vetlli per a què es compleixi aquesta reglamentació.

Especialment d’importància és l’entrada en vigor del
Reglament de transport,  distribució, comercialització,
subministrament, i procediments d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica, que significarà una
protecció dels interessos dels consumidors d’energia
elèctrica pel que fa referència a aspectes tan importants
com la qualitat del servei del subministrament elèctric,
els drets del consumidor o els valors econòmics de les
connexions a la xarxa.

Artur Mas i Gavarró

Barcelona, 31 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’evolució dels
preus a Catalunya
Tram. 314-01009/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient : 314-01009/06
Títol : Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’evolució dels preus a Catalunya
Grup Parlamentari : Esquerra Republicana de Catalu-
nya
Proponents : Huguet i Biosca, Josep
La relació del diferencial activitat-preus amb el del
conjunt de l’Estat està determinat pel model de creixe-
ment. És a dir, no és el mateix que el creixement eco-
nòmic es basi en la dinàmica del sector exterior que en
l’impuls de la demanda interna. En aquest darrer cas, el
model de creixement pot ser més inflacionari i això és
el que ha succeït en els darrers tres anys. L’augment del
PIB a tot l’Estat, però especialment a Catalunya, s’ha
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basat en el creixement de la inversió i, sobretot, del
consum privat. Això es corrobora si s’aprofundeix en
quins són els grups de despesa causants del diferenci-
al. Si es té en compte l’evolució durant els darrers vuit
anys, s’observa que hi ha dos grups que concentren el
gros el diferencial:
1.- La medicina (i més concretament, els serveis mè-
dics, les mútues, etc.).
2.- La cultura (bàsicament l’apartat d’ensenyament).
Ambdós són serveis que tenen un pes més important
dins la cistella de la compra a Catalunya que no pas a
Espanya. Es tracta de serveis sensibles a l’activitat eco-
nòmica i força relacionats amb el nivell de renda, de
manera que si augmenta la renda, n’augmenta la de-
manda més que proporcionalment i atès que són elàs-
tics, això també provoca un augment dels preus.
L’ampliació del diferencial fins a 0,5 punts l’any 1999
el diferencial més alt dels darrers sis anys, es pot expli-
car bàsicament perquè, a més dels factors anteriors (di-
ferencials positius en medicina i cultura), s’hi afegeix
el superior augment de preus de l’apartat de vestit i
calçat (clarament relacionat amb l’increment del con-
sum) i el diferencial positiu en l’apartat d’alimentació,
que està molt condicionat per altres factors a banda de
la  demanda, com són els de tipus climatològic.
El Govern de la Generalitat continuarà dirigint els seus
esforços, tot com ha fet en els darrers anys, cap a una
política pressupostària de sanejament i equilibri, ja que
és un instrument directe en relació amb la inflació del
qual  té competència.
En aquest sentit, complirà plenament els escenaris de
consolidació pressupostària subscrits amb el Govern de
l’Estat, en el marc del Pacte d’estabilitat i creixement i
del Programa d’Estabilitat de l’Estat Espanyol presen-
tats a la Unió Europea.
Això vol dir que cal aplicar una política pressupostària
que permeti sanejar les finances públiques i reduir l’en-
deutament públic, de tal manera que es pugui assolir
l’equilibri pressupostari en els propers exercicis.

Artur Mas i Gavarró

Barcelona, 31 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la marxa d’empre-
ses de Barcelona
Tram. 314-01010/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient : 314-01010/06
Títol : Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la marxa d’empreses de Barcelona
Grup Parlamentari : Esquerra Republicana de Catalu-
nya
Proponents : Huguet i Biosca, Josep
Resposta a les preguntes amb Número de Tramitació
314-01010/06, 314-01011/06,  314-01013/06, 314-
01014/06 i 314-01015/06.

El procés de creixent internacionalització de les activi-
tats econòmiques en un context de progressiva libera-
lització de les relacions econòmiques s’ha reflectit tant
en un increment dels fluxos d’intercanvis comercials
com en un increment dels fluxos de moviments de ca-
pital.
Dins d’aquests darrers, destaca l’espectacular creixe-
ment experimentat en la inversió estrangera directa
(IED), és a dir, en aquells moviments de capital enca-
minats a adquirir el control efectiu sobre l’activitat duta
a terme per una empresa ubicada fora del país de resi-
dència de l’empresa matriu. És tan gran la importància
d’aquests moviments que en l’actualitat ja excedeixen
de molt la suma del comerç mundial.
I en aquest sentit cal destacar que l’economia catalana
no ha quedat al marge  d’aquesta tendència internaci-
onal, convertint-se en una de les principals destinacions
de la inversió estrangera directa mundial.
Catalunya s’ha consolidat com una de les principals
destinacions de la inversió  estrangera directa de l’Es-
tat Espanyol. L’any 1998 Catalunya va representar el
28% del total de la IED i prop del 39% del total d’IED
industrial. Així mateix, en els darrers anys s’ha produït
la irrupció d’un nou tipus de projectes d’inversió es-
trangera d’un major valor afegit: els centres d’R+D i els
centres de prestació de serveis empresarials a nivell
europeu (call centers, back-up offices i centres de ser-
veis compartits).

Artur Mas i Gavarró

Barcelona, 31 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures de
captació de noves empreses
Tram. 314-01011/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01010/06.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures per a
millorar les infraestructures
Tram. 314-01012/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient : 314-01012/06
Títol : Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures per a millorar les infraestruc-
tures
Grup Parlamentari : Esquerra Republicana de Catalu-
nya
Proponents : Huguet i Biosca, Josep
a.-) En relació a les infraestructures de telecomunica-
cions
El Govern de la Generalitat ha realitzat diverses actu-
acions amb la finalitat de millorar i potenciar les infra-
estructures de telecomunicacions a Catalunya, tant les
que són competència dels operadors com les pròpies
per autoprestació de serveis.
L’execució d’infraestructures i xarxes de telecomunica-
cions per al públic en general és responsabilitat dels
operadors i la Generalitat ha fet una aposta clara de
col·laboració amb els mateixos per facilitar l’extensió
de les infraestructures.
– Facilitant drets de pas en domini públic gestionat per
la Generalitat-
– Promovent i realitzant proves pilot de tecnologies
novedoses i alternatives que permeten una ràpida exten-
sió de la xarxa (connectem el Solsonès, Collserola Ban-
da Ampla).
– Engegant projectes d’extensió territorial de les xarxes
utilitzant infraestructures per a d’altres serveis (línies
elèctriques, gas, etc) per tal que les infraestructures de
telecomunicacions siguin un element que faciliti l’equi-
libri territorial de Catalunya.
– Facilitant les infraestructures del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació de la Ge-
neralitat de Catalunya per al desenvolupament de ser-
veis de telefonia fixa i telefonia mòbil.
– Propiciant la generació de nous operadors amb im-
portants plans d’inversió en  infraestructures a Catalu-
nya (privatització de Catalana de Telecomunicacions,
Societat Operadora de Xarxes, SA, actualment Al-pi)
Cal remarcar com a exemple que Catalunya actualment
és la part amb millor cobertura de telefonia mòbil de
l’Estat espanyol.
La Generalitat així mateix fa un seguiment acurat de les
inversions dels operadors i durant l’any 1999 les matei-
xes van ser d’aproximadament 150.000 milions de pes-
setes.
En l’àmbit dels serveis públics de la Generalitat de
Catalunya el Govern ha liderat l’execució per part del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació de diferents xarxes, entre les que cal destacar les
xarxes de difusió de ràdio i televisió autonòmiques, les
xarxes de radiocomunicació mòbils que donen servei a

la Policia de Catalunya, els Bombers i altres cossos de
la Generalitat, les xarxes de transmissió de dades per al
control de les conques hidrogràfiques internes de Cata-
lunya, etc. Això ha implicat una inversió en els darrers
5 anys de més de 20.000.000 milions de pessetes.
En el futur es preveu continuar amb les mesures adop-
tades per tal de facilitar  l’extensió de les infraestructu-
res de telecomunicacions del país amb els objectius
següents:
– Aconseguir abans del 31 de desembre de l’any 2001
que existeixi infraestructura de fibra òptica a totes les
capitals de comarca de Catalunya.
– Aconseguir abans del 31 de desembre de l’any 2000
una cobertura quasi integral del territori amb telefonia
mòbil.
– Garantir en un termini de 2 anys accés a Internet des
de tots els indrets de  Catalunya.
– Facilitar la ràpida extensió de la telefonia mòbil de 3a
generació a Catalunya intentant una àmplia cobertura
abans de desembre de l’any 2001.
– Realitzar una xarxa educativa i sanitària de banda
ampla que connecti tots els instituts, col·legis, hospitals,
centres d’atenció primària, en un termini de 2 anys.
– Finalitzar l’execució d’una xarxa digital de comuni-
cacions via ràdio per transmissió de veu i dades per a
tots els serveis públics de la Generalitat de Catalunya.
b) En relació a les connexions amb l’aeroport
Pel que fa a les connexions per carretera, no sembla
concordant amb la realitat actual parlar de mancances
de connexió amb l’aeroport de Barcelona, quan aquesta
infraestructura es troba directament connectada amb
tota la xarxa viària bàsica de Catalunya mitjançant
l’anomenada Pota Sud, recentment inaugurada (any
1999) i la via preferent de doble calçada Barcelona-
Valls (C-246), més coneguda en aquest tram per “auto-
via de Castelldefels”. En l’àmbit immediat, l’aeroport
també està connectat amb el nucli del Prat de Llobre-
gat i la Zona Franca a través de l’avinguda Onze de
Setembre i els carrers 6 i A de la Zona Franca.
En qualsevol cas, cal assenyalar que l’actual ampliació
de l’aeroport de Barcelona, que es desenvolupa d’acord
amb el Pla Director, aprovat per Ordre Ministerial de
22/10/99, preveu la modificació del traçat de l’autovia
de Castelldefels (C-246) i la creació d’un nou vial de
connexió segregat aeroport-port.
El Pla preveu a càrrec d’AENA la construcció de la
primera i la part de la segona més propera a l’aeroport.
La resta de la ronda Sud –incloent un pont sobre el nou
curs del Llobregat, i la connexió fins a la ZAL- corres-
ponen al Ministeri de Foment, d’acord amb el conveni
del Pla Delta.
A més dels enllaços actuals d’accés a l’aeroport, el Pla
Director proposa un nou enllaç, situat a la C-246, per
accedir a la zona de la nova terminal de passatgers ubi-
cada entre les pistes de vol.
D’altra banda, en el mode de transport ferroviari, l’ae-
roport està connectat mitjançant via pròpia amb l’esta-
ció de Sants de Barcelona. Dins del programa d’actu-
ació de la xarxa ferroviària Pla Director d’Infraestruc-
tures 2001-2010 (PDI), l’ATM ha adjudicat nombrosos
estudis d’alternatives de traçat. Un d’ells és l’”Estudi de
les alternatives d’accés ferroviari al corredor Barcelo-
na-Aeroport”. L’estudi ha estat adjudicat a INFRAES-
ALG i la seva entrega està prevista pel mes de Juny del
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2000. Segons les conclusions d’aquest, s’encarregaran
els projectes constructius oportuns. El recent estudi
informatiu elaborat pel Ministeri de Foment relatiu al
traçat del TGV al Delta i l’accés a Barcelona, preveu
l’establiment d’una estació a l’aeroport de línia d’am-
plada internacional, que possibilitarà l’accessibilitat
ferroviària de la xarxa de ferrocarril regional. I preveu,
també, la millora i extensió de l’actual accés ferrovia-
ri d’amplada RENFE, per possibilitar una explotació
més intensa i integrada a la xarxa de rodalies. Aquesta
inversió, fonamental per a l’accessibilitat amb transport
públic a l’aeroport, correspon al Ministeri de Foment a
través del GIF.
c.-) En relació al liderat firal
En l’actualitat, la legislació firal catalana està constitu-
ïda per la llei 8/1994 de 25 de maig, d’activitats firals,
i el Decret 144/1995 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de la llei d’activitats firals.
Aquesta normativa va tenir l’objectiu d’adaptar els cri-
teris liberalitzadors que indicaven les directrius europe-
es a la celebració de les fires, de manera que quedessin
garantides la lliure prestació de serveis per part dels
organitzadors firals, la lliure concurrència d’expositors
i la lliure circulació de béns, alhora que es protegissin
els interessos públics concurrents en aquestes activitats.
Per tant, des del 1994 l’activitat firal és una activitat
liberalitzada i la normativa estableix com a control l’au-
torització prèvia de les activitats firals, que atorga se-
gons es tracti d’una fira o d’una fira-mercat, la Gene-
ralitat o l’Ajuntament del municipi on se celebri.
Aquesta autorització és comuna en dret comparat euro-
peu i obeeix a la necessitat de garantir que qui preten-
gui organitzar una activitat firal ho faci amb els mitjans
tècnics i financers adequats per dur-la a terme i per
afrontar les responsabilitats que s’en derivin.
L’any 2000 i d’acord amb el calendari de fires que edita
la Generalitat de Catalunya es celebraran un total de
352 fires a Catalunya, de les quals 297 són d’àmbit
comarcal, intercomarcal i local, i 55 són internacionals
o estatals. D’aquestes últimes la gran majoria es cele-
bren a Fira de Barcelona amb organització pròpia o
externa.
Fira de Barcelona és, òbviament, l’entitat firal més
important a Catalunya i amb Madrid, Bilbao i València
comparteix el liderat a l’Estat espanyol.
A nivell de la Unió Europea l’anàlisi s’hauria de fer per
sectors econòmics però és inqüestionable que les fires
dels sectors de l’automòbil, construcció, alimentació i
químic que es fan a Fira de Barcelona són capdavante-
res en el mercat europeu.
La Direcció General de Comerç és l’òrgan de l’admi-
nistració catalana competent en matèria firal i la seva
política ha anat encaminada a aportar els instruments
tècnics necessaris per facilitar una organització firal
professional. Aquests instruments son, bàsicament, la
formació, la cultura de la qualitat, el foment de les no-
ves tecnologies, la informació per a posicionar-se a ni-
vell internacional i el suport per a l’adequació i  moder-
nització de les infraestructures.
Actualment, Fira de Barcelona és un consorci format
per l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. La Gene-
ralitat de Catalunya està en els òrgans directius del con-
sorci amb veu però sense vot. Per tant, la responsabilitat

de tota la gestió recau en aquestes entitats que són les
que formen el consorci Fira de Barcelona.
d.-) En relació als serveis de metro de Barcelona i ro-
dalies
En el marc del Pla Director d’Infraestructures (PDI) en
desenvolupament, l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) està estudiant l’extensió de la xarxa de metro i
ferroviària fins al Prat i l’aeroport, per garantir i com-
plementar l’accessibilitat a les instal·lacions aeroportu-
àries. En aquests moments, està en redacció l’Estudi
d’alternatives de traçat de l’accés a l’aeroport, amb un
termini d’execució de sis mesos, a partir del qual
l’ATM  determinarà quina línia o línies es considera
que resol millor l’accés a l’aeroport, per tal de desen-
volupar els projectes constructius.

Artur Mas i Gavarró

Barcelona, 31 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les empreses que
han marxat de Barcelona
Tram. 314-01013/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01010/06.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el procés de priva-
tització de grans empreses estatals
Tram. 314-01014/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01010/06.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el procés de libe-
ralització de serveis
Tram. 314-01015/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01010/06.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la connexió dels
polígons industrials de Pintós i Mas
d’en Bosc, de Ripoll, als col·lectors
Tram. 314-01018/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01018/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la connexió dels polígons industrials de
Pintós i Mas d’en Bosc, de Ripoll, als col·lectors
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Font i Montanyà, Bet

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el que preveu l’article 133 del Reglament
del Parlament, dóna resposta a la pregunta parlamentà-
ria més amunt indicada.

La connexió dels polígons industrials de Pintós i de
Mas d’en Bosc als col·lectors resta pendent de l’habili-
tació de les corresponents partides pressupostàries in-
closes en el pressupost d’enguany.

Cal precisar que el principal motiu del retard de la con-
nexió ha estat el desacord amb l’Ajuntament de Ripoll
quant a la solució tècnicament viable. Actualment,
quan el projecte ja ha està redactat, manca determinar
la ubicació de l’estació depuradora de Ripoll.

Felip Puig i Godes

Barcelona 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estació de Renfe
d’Arenys de Mar (Maresme)
Tram. 314-01072/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01072/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit
sobre l’estació de Renfe d’Arenys de Mar (Maresme)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Oliveras i Maristany, Jaume

L’edifici de l’estació d’Arenys de Mar va ser reformat per
RENFE, divisió de Rodalia, l’any 1995.

Per tant, les obres que el MIFO ha adjudicat es refereixen,
exclusivament, a les vies, l’electrificació i les andanes,
però no a l’edifici.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 10 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la previsió de mi-
llores de les línies de Renfe a Catalu-
nya
Tram. 314-01075/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01075/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la previsió de millores de les línies de
Renfe a Catalunya
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Oliveras i Maristany, Jaume; Bonet i Re-
vés, Carles

Línia Barcelona-Puigcerdà.

– El Ministerio de Fomento ha encarregat el projecte
constructiu de desdoblament de via en els trams
Montcada-la Garriga i Centelles-Vic. Se’n preveu l’aca-
bament pel juny d’enguany.

– S’ha adjudicat el projecte de millora en el tram Vic-
Ripoll-Ribes que comprèn la renovació de via de catenà-
ria, la correcció de la infraestructura i la substitució del
sistema de bloqueig telefònic per la senyalització centra-
litzada al CTC.

– En un termini breu es durà a terme el soterrament de
l’estació de Vic.

– Existeix una petició de RENFE al Ministerio de Fomen-
to per actuar als túnels de Toses i la Tor de Querol.

Línia Lleida-la Pobla de Segur.

– En el tram Lleida-Balaguer, la via es renova completa-
ment (aixecament de la via, afegit de balast, neteja de
cunetes, anivellament,...)

– En el tram Balaguer-Cellers, la via es renova parcial-
ment (només aquella que es troba en mal estat, neteja de
cunetes,...)

– A l’estació de Balaguer i la Pobla de Segur s’adapta la
platja de vies a l’esquema sol·licitat i es renova la via.

– Es constitueixen els nous baixadors d’Alcoletge,
Térmens, Vallfogona de Balaguer, Gerp i Palau.

– Es clausuren 15 passos a nivell, se’n protegeixen 9 i es
construeixen 6 km. de camins de serveis.

– Es milloren i revisen els ponts dels rius Sió i Segre, el
d’Àger i el viaducte de Santa Linya.

– Es tanquen les travessies de Vilanova de la Barca,
Térmens, Balaguer, Tremp i la Pobla de Segur.

Línia Manresa-Lleida: s’han adjudicat les obres de millo-
ra en el tram  Mollerussa-Cervera.

Pere Macias i Arau

Barcelona, 27 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la quantitat desti-
nada a la neteja de boscos cremats en
els incendis de 1998
Tram. 314-01106/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01106/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la quantitat destinada a la neteja de boscos
cremats en els incendis de 1998
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Roma i Cunill, Joan; Gassó i Closa, M.
Àngela

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’article 133 del  Reglament del Parla-
ment, dóna resposta a la pregunta parlamentària indica-
da més  amunt.

Per a la neteja dels boscos cremats en els incendis de
1998, el Consell Comarcal del Solsonès va assignar la
quantitat de 237.000 PTA/ha. Aquesta quantitat s’ha
calculat partint del fet que a la comarca del Solsonès es
produeixen una mitjana de 60 tones de fusta per hectà-
rea, aquesta fusta, a un preu mig de 4.000 PTA/ha d’ex-
plotació i d’adequació per facilitar la regeneració fores-
tal, dóna un total de 240.000 PTA/ha.

El pla d’ocupació ha estat íntegrament gestionat pel
Consell Comarcal del Solsonès amb l’assessorament
tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

Pel que fa a la certificació de la despesa, la farà el De-
partament de Treball tant bon punt disposi de tota la
informació necessària per poder fer-la.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’empresa
Vilobigyps, SA, de Vilobí del Penedès
(Alt Penedès)
Tram. 314-01113/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01113/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’empresa Vilobigyps, SA, de Vilobí del
Penedès (Alt Penedès)
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Sogas i Mascaró, Fèlix; Labandera
Ganachipi, Roberto Edgardo

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’article 133 del  Reglament del Parla-
ment, dona resposta a la pregunta parlamentària més
amunt  indicada.

1. L’empresa Vilobígyps SA, que actualment es deno-
mina IBERYESO MED SA, és  titular de tres conces-
sions d’explotació, de dos permisos d’investigació i
d’una autorització d’explotació. A més, ha sol·licitat
tres permisos més d’investigació, la concessió dels
quals està pendent d’un procediment judicial. Actual-
ment totes les concessions, inclosa la núm. 3895-bis,
La Coma, estan en activitat.

2. Pel que fa al Programa de restauració, l’empresa
només ha restaurat parcialment la part corresponent a
l’activitat inicial, per la qual cosa i, malgrat haver-ho
sol·licitat l’empresa, no s’ha retornat la fiança correspo-
nent.

3. La fiança fixada per a l’explotació La Coma va ser de
8.750.000 PTA que van ser dipositades el 20 d’agost de
1991. Posteriorment, l’empresa va comunicar que am-
pliaria l’activitat i el Departament de Medi Ambient, en
l’informe emès per a aquesta ampliació, va fixar una
fiança complementària de 4.990.000 PTA, import que
no ha estat dipositat perquè no consta que, finalment, es
dugués a terme l’esmentada ampliació.

4. En el supòsit de què l’empresa no compleixi el Pro-
grama de restauració, el  Departament de Medi Ambi-
ent podrà procedir a l’execució de la fiança dipositada,
d’acord amb que disposa la Llei 12/1981, de 24 de de-
sembre, per la qual s’estableixen mesures addicionals
de protecció dels espais d’especial interès natural afec-
tats per activitats extractives. La complexitat del proce-
diment d’execució fa que sigui difícil de determinar el
termini concret  per a la restauració.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el control dels ani-
mals sacrificats en els centres d’acolli-
da
Tram. 314-01126/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01126/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el control dels animals sacrificats en els
centres d’acollida
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Nadal i Aymerich, M. Dolors

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’article 133 del  Reglament del Parla-
ment, dóna resposta a la pregunta parlamentària indica-
da més  amunt.

D’acord amb l’establert a l’article 40.1 apartat c) de la
Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals,
correspon als municipis o, si escau, a les entitats
supramunicipals, vigilar i inspeccionar els establiments
de venda, guarda i cria d’animals domèstics, directa-
ment o mitjançant convenis amb les associacions de
protecció dels animals. L’exercici d’aquesta competèn-
cia abasta totes les actuacions que es facin dins els cen-
tres de recollida d’animals de companyia abandonats i,
per tant, el seu sacrifici.

Sens perjudici de l’anteriorment dit, l’article 47 de la
Llei atorga competències a l’Administració de la Gene-
ralitat per a la imposició de les sancions previstes per
les infraccions regulades a l’article 42 de la mateixa
norma. Aquestes infraccions inclouen els incompli-
ments en la forma de realitzar els sacrificis. Ara bé, les
entitats locals en l’exercici de les seves competències
sobre aquests centres (article 46.2) poden instruir els
expedients infractors i elevar-los a l’autoritat adminis-
trativa competent per a la seva resolució.

En compliment dels esmentats preceptes, el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia  i Pesca va inspeccio-
nar diversos centres d’acollida d’animals de companyia
abandonats per comprovar tant les condicions higiènic-
sanitàries i de benestar dels animals acollits com els
mètodes i productes utilitzats per al seu sacrifici, inco-
ant, durant l’any 1999, tres expedients per infraccions
comeses en el sacrifici dels animals.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la manera com els
centres d’acollida sacrifiquen els ani-
mals abandonats
Tram. 314-01127/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01127/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la manera com els centres d’acollida sacri-
fiquen els animals abandonats
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Nadal i Aymerich, M. Dolors

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el que preveu l’article 133 del Reglament
del Parlament, dóna resposta a la pregunta parlamentà-
ria més amunt indicada.

D’acord amb l’establert a l’article 12 de la Llei 3/1988,
de 4 de març, de protecció dels animals, quan s’ha de
procedir al sacrifici dels animals de companyia, s’ha de
fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari i
emprant mètodes que impliquin el mínim sofriment i
que provoquin una pèrdua de consciència immediata.
El Govern, per controlar que la normativa es respecta-
da, a través dels seus serveis veterinaris, realitza inspec-
cions periòdiques dels diferents nuclis zoològics, entre
els quals es troben les gosseres municipals i els refugis
de les associacions de protecció i defensa dels animals.

Actualment, la Direcció General de Patrimoni Natural
i del Medi Físic ha elaborat un projecte de decret que
té com a objectiu unificar els criteris pel que fa als
mètodes utilitzats per a l’eutanàsia dels animals. Aquest
projecte de decret, que compta amb el suport de les
entitats protectores d’animals i dels veterinaris, resta
pendent del corresponent informe de la Comissió Jurí-
dica Assessora, com a pas previ a l’aprovació del Go-
vern.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

N. de la R.: La documentació esmentada es pot consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els animals aban-
donats que els centres d’acollida do-
nen en adopció
Tram. 314-01128/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01128/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els animals abandonats que els centres
d’acollida donen en adopció
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Nadal i Aymerich, M. Dolors

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’’establert a l’article 133 del Reglament
del Parlament, dóna resposta a la pregunta parlamentà-
ria indicada més amunt, conjuntament amb les núme-
ro de tramitació 314-01129/06 i 314-01130/06.

L’article 10 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protec-
ció dels Animals, estableix que la recollida d’animals
de companyia abandonats és una competència munici-
pal. Amb aquesta finalitat, els ajuntaments han de dis-
posar de les instal·lacions adequades o concertar l’exe-
cució d’aquest servei amb associacions de protecció i
defensa dels animals.

Un cop transcorreguts els terminis estaberts per l’es-
mentada llei per recuperar els animals abandonats, els
ajuntaments poden sacrificar-los en les seves pròpies
instal·lacions o en les dels centres que tinguin concer-
tats.

D’acord amb l’anteriorment dit, en tractar-se d’una
competència municipal, no es té coneixement del nom-
bre d’animals de companyia que s’han recollit, s’han
sacrificat o s’han donat en adopció en tots els munici-
pis de Catalunya, atès que no existeix un registre cen-
tral d’aquest tipus.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els animals aban-
donats que se sacrifiquen en els cen-
tres d’acollida
Tram. 314-01129/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01128/06.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els animals aban-
donats o perduts que es recullen en
els centres d’acollida
Tram. 314-01130/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la número de tramitació 314-01128/06.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els centres d’aco-
llida d’animals abandonats que funcio-
nen a Catalunya
Tram. 314-01131/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01131/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els centres d’acollida d’animals abandonats
que funcionen a Catalunya
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Nadal i Aymerich, M. Dolors

L’ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del re-
gistre de nuclis zoològics a Catalunya, estableix que
tots els centres i establiments que alberguin, comerci-
alitzin, tractin i reprodueixin animals han de figurar
inscrits en el registre de nuclis zoològics.

Actualment consten inscrits 29 centres de recollida
d’animals, segons es detalla a continuació:
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Centres de recollida d’animals inscrits en el registre de nuclis zoològics

Nom centre Comarca Demarcació
Associació Canina Montbui Anoia Barcelona
Can Cubelles Anoia Barcelona
Gossera Municipal de Vilanova del Camí Anoia Barcelona
Societat Protectora de Manresa Bages Barcelona
El Ca Roig Baix Llobregat Barcelona
Fiel Can Baix Llobregat Barcelona
Refugi Protectora d’Animals Berguedà Barcelona
Gestora en Defensa dels Animals i la Flora de Mataró Maresme Barcelona
Gossera Municipal d’Arenys de Munt Maresme Barcelona
Refugi Protectora d’Animals i Plantes Maresme Barcelona
Gossera Municipal de Calella Maresme Barcelona
Casa d’en Bosch «El Refugi» Osona Barcelona
Lliga Protectora d’Animals i Plantes Vallès Occidental Barcelona
Escola Taller Boada Vell - Palau de Plegamans Vallès Occidental Barcelona
Centre Recuperació Cria Captivitat Rapinyaires Vallès Occidental Barcelona
D’Acteo Vallès Oriental Barcelona
Centre d’acollida d’animals Can Moret Vallès Oriental Barcelona
Centre de Recuperació Salvatgin Alt Empordà Girona
El Rodamon Baix Empordà Girona
Servei Comarcal de Recollida de Gossos Ripollès Girona
Associació Protectora Tossa Selva Girona
Gosseres Comarcals Selva Girona
Associació Protectora d’Animals i Plantes Segrià Lleida
Canera Municipal de Lleida Segrià Lleida
Refugi d’Animals de Tàrrega Urgell Lleida
Protectora dels Animals i la Natura Baix Camp Tarragona
Centre de Recuperació de la Fauna Salvatge Baix Ebre Tarragona
Ampare Ribera d’Ebre Tarragona
Sociedad Protectora de Animales - Zoo Tarragonès Tarragona
Torredembarra

Tanmateix, a banda dels 29 centres de recollida d’ani-
mals esmentats, el  Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca té registrats 76 centres com a  residènci-
es i refugis d’animals.

Josep Grau i Seris

Barcelona, 24 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les campanyes
institucionals per a lluitar contra
l’abandonament d’animals i fomentar-
ne l’adopció
Tram. 314-01132/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01132/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les campanyes institucionals per a lluitar
contra l’abandonament d’animals i fomentar-ne l’adop-
ció
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Nadal i Aymerich, M. Dolors

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el que preveu l’article 133 del Reglament
del Parlament, dóna resposta a la pregunta parlamentà-
ria indicada més amunt.

L’any 1998, el Govern va fer elaborar i difondre un
díptic per conscienciar les  persones sobre les obligaci-
ons i les responsabilitats derivades de tenir un animal
de companyia que, alhora, fomentava l’adopció. En-
guany, la Fundació PURINA, amb el suport del depar-
tament de Medi Ambient, engegarà una campanya de
conscienciació i sensibilització dirigida als ciutadans,
amb l’objectiu prioritari de fomentar l’esterilització
dels animals de companyia com a base per a reduir el
seu abandonament i per fomentar-ne la responsabilitat.
La campanya consistirà en falques radiofòniques i pòs-
ters i fulletons, que portaran el lema «Qualitat de vida,
també per a ells».

A més, no hem d’oblidar que el Govern, des de fa uns
anys, està col·laborat amb les entitats de protecció i
defensa dels animals, atorgant ajuts i subvencions per
a la gestió de refugis d’animals abandonats i per a la
realització de campanyes de sensibilització i conscien-
ciació envers la protecció dels animals. Així, al llarg
dels anys 1997 i 1998 es van concedir per aquest con-
cepte subvencions per un valor total de 25.201.957
PTA i l’any 1999 es van tramitar ajuts per valor de
10.112.797 PTA.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les maneres més
utilitzades pels centres d’acollida per a
sacrificar animals
Tram. 314-01133/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01133/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les maneres més utilitzades pels centres
d’acollida per a sacrificar animals
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Nadal i Aymerich, M. Dolors

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el que preveu l’article 133 del Reglament
del Parlament, dóna resposta a la pregunta parlamentà-
ria indicada més amunt.

L’article 12 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protec-
ció dels Animals, estableix que quan s’ha de procedir
al sacrifici dels animals de companyia cal fer-ho sota el
control i la responsabilitat d’un veterinari i emprant
mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provo-
quin una pèrdua de consciència immediata. El Govern,
per controlar que la normativa es respectada, a través
dels seus serveis veterinaris, realitza inspeccions peri-
òdiques dels diferents nuclis zoològics, entre els quals
es troben les gosseres municipals i els refugis de les
associacions de protecció i defensa dels animals.

Actualment, la Direcció General de Patrimoni Natural
i del Medi Físic ha elaborat un projecte de decret que
té com a objectiu unificar els criteris pel que fa als
mètodes utilitzats per a l’eutanàsia dels animals. Aquest
projecte de decret, que compta amb el suport de les
entitats protectores d’animals i dels veterinaris, resta
pendent del corresponent informe de la Comissió Jurí-
dica Assessora, com a pas previ a l’aprovació del Go-
vern.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’elaboració del
reglament dels òrgans de gestió en
règim de participació als quals fa refe-
rència la disposició transitòria 2 de la
Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i
d’adaptació a l’euro
Tram. 314-01134/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01134/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’elaboració del reglament dels òrgans de
gestió en règim de participació als quals fa referència
la disposició transitòria 2 de la Llei 25/1998, de 31 de
desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adap-
tació a l’euro
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Font i Montanyà, Bet

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’article 133 del  Reglament del Parla-
ment, dóna resposta a la pregunta parlamentària indica-
da més amunt.

D’acord amb la seva disposició final, del Decret 125/
1999, de 4 de maig, d’aprovació dels Estatuts de
l’Agència Catalana de l’Aigua, els Estatuts van entrar
en vigor amb data 11 de maig de 1999 i, d’acord amb
la disposició addicional cinquena, en el termini de sis
mesos a comptar de l’entrada en vigor dels Estatuts de
l’Agència Catalana de l’Aigua, el Govern havia d’apro-
var el Reglament dels òrgans de gestió en règim de
participació als quals fa referència la disposició transi-
tòria 2 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre.

No obstant això, el desplegament reglamentari del De-
cret s’ha retardat, d’una banda, pel fet que l’Agència
Catalana de l’Aigua no ha estat plenament operativa
fins al 14 de gener de 1999, moment en què es va
constituir el seu Consell d’Administració, el qual no es
va nomenar fins a l’esmentada data perquè, atesa la
seva estructura, es va considerar necessari esperar fins
conèixer la composició dels ens locals i autonòmics
resultant dels darrers processos electorals. De l’altra
banda, és considera convenient comptar amb els infor-
mes del Consell de l’Ús Sostenible de l’Aigua, òrgan
que representa a tots els sectors implicats, abans de
procedir a la redacció del Reglament.

Cal recordar, però, que mentre no sigui aprovat defini-
tivament aquest reglament, es manté vigent amb rang
reglamentari la regulació de les comissions de
desembassament i de les juntes d’obres i d’explotació.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la qualitat de l’ai-
gua de l’estació depuradora d’aigües
residuals del riu Sec, a Sabadell
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01141/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01141/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la qualitat de l’aigua de l’estació depurado-
ra d’aigües residuals del riu Sec, a Sabadell (Vallès
Occidental)
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Font i Montanyà, Bet

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’art. 133 del Reglament del Parlament,
dóna resposta a la pregunta parlamentària més amunt
indicada.

1. El riu Sec, com el seu propi nom indica, és un cos
hídric per on no circula aigua normalment i, per tant, és
molt difícil que pugui haver-hi un ecosistema fluvial ric
i divers, ja que, entre altres factors, no hi ha dilució de
l’efluent de la depuradora. No obstant això, cal dir que,
els rendiments d’eliminació de la depuradora de
Sabadell-riu Sec són conformes a la Directiva comuni-
tària 91/271/CEE quant al DBO5 (eliminació del
93,5%) i de les MES  (eliminació del 91%).

2. El Govern té coneixement d’episodis puntuals d’es-
cumes, que en cap cas es  produeixen de manera con-
tinuada, provocades per la presència de detergents no
biodegradables. Això és degut a la càrrega que arriba a
la depuradora i la seva nul·la dilució d’abocament. La
depuradora està gestionada per l’Ajuntament de
Sabadell, a través de l’empresa CASSA, i és l’Ajunta-
ment qui ha de garantir el seu bon funcionament.

3. Actualment, l’Agència Catalana de l’Aigua no té
prevista l’ampliació de la  depuradora de Sabadell-riu
Sec amb un tractament terciari.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les normes gene-
rals de la pesca continental i de les ai-
gües lliures a les zones truiteres
Tram. 314-01142/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01142/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les normes generals de la pesca continen-
tal i de les aigües lliures a les zones truiteres
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ferrer i Gironès, Francesc

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’article 133 del  Reglament del Parla-
ment, dóna resposta a la pregunta parlamentària més
amunt  indicada.

La Llei de Pesca, aprovada l’any 1942, estableix dife-
rents graus de gestió de les aigües públiques continen-
tals: les zones lliures d’aprofitament comú de tots els
pescadors, els acotats de pesca o zones de pesca contro-
lada (ZPC) i els vedats o refugis de pesca, on es prohi-
beix qualsevol tipus de pesca per a la conservació de
l’ecosistema.

Posteriorment a l’esmentada llei, s’han aprovat un se-
guit de normes de caràcter  conservacionista com la
Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestres, on s’estableix
que els aprofitaments dels recursos naturals s’hauran de
realitzar d’acord amb l’aplicació de plans de gestió.

D’acord amb l’anteriorment dit, per tal de complir els
requeriments de gestió i  conservació dels ecosistemes
naturals, es va canviar el model de gestió piscícola con-
tinental afavorint la creació de zones de pesca contro-
lada (ZPC).

L’aplicació d’aquest model de gestió en l’última dècada
ha permès millorar la  conservació de l’entorn fluvial,
en diferenciar diverses zones de pesca controlada sobre
les quals hi ha una gestió piscícola més acurada. Tam-
bé s’han mantingut i garantit zones lliures on es pot
pescar només amb la corresponent llicència de pesca,
respectant la normativa estatal i l’ordre de vedes que es
publica anyalment.

Enguany, està previst que l’ordre de vedes, en un arti-
culat específic, reguli les zones lliures de pesca i esta-
bleixi la seva definició i els requisits i condicionaments
per poder-hi pescar. Com a novetat, per primera vega-
da es detallaran en un annex les “zones lliures de pes-
ca sense mort”, que són aquelles on s’aplica la regla-
mentació per pescar exemplars que han de ser retornats
a l’aigua.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la necessitat d’un
pla hidrològic al baix Ter
Tram. 314-01143/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01143/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la necessitat d’un pla hidrològic al baix Ter
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ferrer i Gironès, Francesc

Felip Puig i Godes, Conseller de Medi Ambient,
d’acord amb l’article 133 del  Reglament del Parla-
ment, dóna resposta a la pregunta parlamentària més
amunt  indicada.

La planificació de les conques internes de Catalunya
està prevista a la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordena-
ció, gestió i tributació de l’aigua. D’acord amb aques-
ta norma es redactaran els plans zonals que garanteixin
una visió integrada i els interessos de la unitat de con-
ca o subconca hidrogràfica, no només pel que fa a les
aigües superficials, sinó també a les subterrànies i cos-
taneres associades.

Per tant, des de la vessant més tècnica, el Pla hidrolò-
gic de la conca del riu Ter participarà de les esmenta-
des característiques; i, des de la vessant dels diversos
interessos afectats, cal recordar que al Consell d’Admi-
nistració de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’òr-
gan encarregat de promoure, elaborar i elevar al Govern
la proposta de planificació hidrològica del districte de
conca fluvial de Catalunya i les seves revisions, també
hi participen els usuaris de l’aigua.

Felip Puig i Godes

Barcelona, 22 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les inversions i els
projectes en infraestructures docents
encarregats a Gestió d’Infraestructu-
res, SA l’any 1999
Tram. 314-01150/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01150/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les inversions i els projectes en infraestruc-
tures docents encarregats a Gestió d’Infraestructures,
SA l’any 1999
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Boada i Masoliver, Joan

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

Per a impulsar l’execució ràpida i l’acabament de les
obres encarregades a l’empresa pública GISA, el De-
partament d’Ensenyament fa, mitjançant el seu equip
tècnic, un seguiment periòdic de l’evolució de les actu-
acions. Aquest seguiment permet avaluar, en cada mo-
ment, les instruccions que s’han de trametre a l’empre-
sa pública GISA per tal d’assolir els objectius d’una
manera eficaç i vetllar perquè l’acabament de les obres
es dugui a terme en els terminis establerts.

En document adjunt es detallen els projectes i les obres
en infrastructures docents encarregats a l’esmentada
empresa l’any 1999, amb indicació d’aquells que tenen
prioritats 2 i 3 en el Mapa Escolar.

Barcelona, 29 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ordenació dels
recursos destinats a l’educació espe-
cial
Tram. 314-01162/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01162/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’ordenació dels recursos destinats a l’edu-
cació especial
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Boada i Masoliver, Joan

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

D’entre les mesures preses pel Departament d’Ense-
nyament amb relació a l’educació especial, d’acord
amb l’apartat X de la Resolució 848/V del Parlament de
Catalunya, sobre política educativa, cal destacar les
següents:

– Mesures per actualitzar i millorar els processos
d’identificació i d’avaluació de les necessitats educati-
ves especials de l’alumnat amb discapacitats, mitjan-
çant la publicació de la Resolució de 16 de setembre de
1998 que dicta instruccions per als Equips d’Assesso-
rament i Orientació Psicopedagògica respecte a l’elabo-
ració del dictamen d’escolarització de l’alumnat amb
necessitats educatives especials, temporals o perma-
nents, derivades de condicions personals de
discapacitats psíquiques, motrius i sensorials (Full de
disposicions i actes administratius, núm. 733, de setem-
bre de 1998), d’acord amb allò que estableix l’article 3
del Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’aten-
ció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives
especials  (DOGC núm. 2525, de 25.11.97).

– Mesures per ajustar i adaptar la resposta educativa als
alumnes escolaritzats en centres ordinaris i en centres
d’educació especial mitjançant les adaptacions i les
modificacions curriculars establertes a l’Ordre de 24 de
novembre de 1998, per la qual s’estableix el procedi-
ment per a l’autorització de modificacions d’elements
prescriptius del currículum de l’etapa d’Educació Se-
cundària Obligatòria (DOGC núm. 2807, de 18.1.99),
complementària a l’Ordre de modificacions curriculars
a l’etapa d’educació primària, d’acord amb allò que
estableixen els articles 6 i 7 del Decret 299/97.

– Mesures de flexibilització curricular i organitzativa
d’acord amb allò que estableix l’article 8 del Decret
299/97 per atendre les situacions singulars de l’alum-
nat amb necessitats educatives especials que fan l’esco-
laritat compartida en un centre ordinari i en un centre
d’educació especial, mitjançant les propostes dels cen-
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tres i les autoritzacions de les corresponents delegaci-
ons territorials.

Quant a recursos personals emprats, cal assenyalar el
següent:

– A l’educació primària hi ha 1.457 mestres de pedago-
gia terapèutica en els Centres d’Educació Infantil i Pri-
mària.

– Als Instituts d’Educació Secundària, com a recurs
especialitzat, hi ha mestres de pedagogia terapèutica,
psicopedagogs i professors de les Unitats d’Adaptació
Curricular (aquests darrers són de diferents especiali-
tats, d’acord amb allò que demani el centre per a cobrir
les seves necessitats.) El nombre d’aquest conjunt de
professionals als tres darrers cursos ha estat el següent:

Professionals Curs 97-98 Curs 98-99 Curs 99-00

Pedagogia Terapèutica 325 320 311
Psicopedagogs 232 309 337
Professors Unitats 141 239 299
d’Adaptació Curricular

Així mateix, i d’acord amb allò que estableix l’article
11 del Decret 299/97, els centres disposen també, com
a personal no docent, del personal següent:

– 119 educadors d’educació especial en centres d’edu-
cació especial i en centres  ordinaris.

– 41 fisioterapeutes, integrats en centres d’educació
especial.

– 5 fisioterapeutes, integrats en Equips d’Assessora-
ment i Orientació Psicopedagògica.

– 41 vetlladors, distribuïts als centres ordinaris d’edu-
cació primària i d’educació secundària.

Barcelona, 28 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ensenyament de
llengües estrangeres
Tram. 314-01164/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01164/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’ensenyament de llengües estrangeres
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Boada i Masoliver, Joan

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

D’entre les mesures preses pel Departament d’Ense-
nyament amb relació a  l’ensenyament de llengües es-
trangeres, d’acord amb l’apartat XII de la Resolució
848/V del Parlament de Catalunya, sobre política edu-
cativa, cal destacar les següents:

El Departament d’Ensenyament ha endegat el Projec-
te Orator, pla de millora de  l’ensenyament d’aprenen-
tatge de les llengües estrangeres a l’ensenyament reglat
1999-2004, el qual ha d’incidir tant en els aspectes de
caràcter general vinculats amb el desenvolupament or-
dinari de les classes (aportació de material i recursos
tecnològics, increment de la formació del professorat i
orientació als centres educatius) com en la potenciació
de projectes i activitats complementàries que faciliten
l’ús de les llengües estrangeres.

Aquest projecte es concreta, al llarg de cinc cursos, en
les actuacions següents:

– Dotar amb recursos els centres educatius que desen-
volupin projectes d’innovació que suposin una millora
en l’ensenyament de llengües estrangeres a l’educació
primària i secundària (500 projectes: 300 d’innovació
a l’educació primària, a raó de 60 per any, i 200 d’in-
novació a l’educació secundària, a raó de 40 per any).

– Assignar temporalment auxiliars de conversa nadius
a un total de 500 centres de secundària, a raó de 100
auxiliars per any.

– Organitzar concursos d’oratòria. És previst de lliurar
100 premis, a raó de 20 per any.

– Lliurar materials i orientacions als centres. (Cal des-
tacar la dotació de material audiovisual a 1.504 centres
públics de primària.)

Així mateix, és previst d’incentivar situacions d’immer-
sió en una llengua estrangera mitjançant beques per a
un total de 10.000 alumnes, en situació individual o de
grup, de la manera següent:

– Concessió de 750 beques individuals de 50.000 pes-
setes per a alumnes de  primària, a raó de 150 beques
per any.

– Concessió de 1.250 beques individuals de 25.000
pessetes per a alumnes de  primària, a raó de 250 be-
ques per any.

– Concessió de 1.500 beques de 170.000 pessetes per
a grups d’alumnes de  secundària, a raó de 300 beques
per any.

– Concessió de 2.500 beques de 80.000 pessetes per a
grups d’alumnes de  secundària, a raó de 500 beques
per any.

– Concessió de 500 beques individuals de 170.000 pes-
setes per a alumnes de  secundària, a raó de 100 beques
per any.

– Concessió de 500 beques individuals de 100.000 pes-
setes per a alumnes de  secundària, a raó de 100 beques
per any.

– Concessió de 3.000 intercanvis Lingua, a raó de 600
intercanvis per any.
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Quant a la formació permanent del professorat, cal as-
senyalar les actuacions  següents:

– Concessió anual de 166 beques a l’estranger.

– Concessió anual de 400 places per a cursos descen-
tralitzats d’Escoles Oficials  d’Idiomes.

– Concessió anual de 50 places per a estades d’immer-
sió de curta durada. -Concessió anual de 200 places per
a cursos d’integració de les noves tecnologies a la clas-
se de llengua estrangera.

– Reserva anual de 400 places per a professorat de pri-
mària i secundària a les  Escoles Oficials d’Idiomes.

– Concessió anual de 90 beques per a estades de forma-
ció a l’estranger.

Pel que fa a les actuacions d’avaluació del grau d’asso-
liment dels objectius curriculars i de rendiment dels
alumnes, cal destacar el següent:

– Lliurament als centres, durant el curs 98-99, de pro-
ves estàndard per a l’avaluació interna del centre per als
cicles mitjà i superior de primària.

– Preparació de proves estàndard per a l’avaluació in-
terna de centre per a primer i segon cicle d’Ensenya-
ment Secundari Obligatori.

– Realització d’un estudi de rendiment dels alumnes
d’anglès de primària, dut a terme l’any 1999.

– Previsió de realització els anys 2002 i 2004 d’estudis
de rendiment dels alumnes d’anglès a l’Educació Se-
cundària Obligatòria.

– Realització l’any 2000 d’un estudi de rendiment dels
alumnes d’anglès al batxillerat.

Respecte a les Escoles Oficials d’Idiomes, cal assenya-
lar que aquest curs escolar s’han obert les de Santa
Coloma de Gramenet i d’Esplugues de Llobregat, amb
les quals s’arriba a 10:

– EOI Barcelona I (Drassanes)

– EOI Barcelona II (av. Jordà)

– EOI Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat)

– EOI de Girona (Girona)

– EOI de l’Hospitalet de Llobregat (L’Hospitalet de
Llobregat)

– EOI de Lleida (Lleida)

– EOI de Sabadell (Sabadell)

– EOI de Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)

– EOI de Tarragona (Tarragona)

– EOI de Terrassa (Terrassa)

A aquestes 10 escoles oficials, cal afegir tres centres
més, la ubicació dels quals és prevista pel Departament
d’Ensenyament a les localitats de Mataró, Manresa i
Badalona.

Cal indicar que -atès que prèviament calia la implanta-
ció de totes les etapes escolars, obligatòries i
postobligatòries, previstes a la llei Orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu-
els Instituts d’Ensenyament Secundari i d’Idiomes

(IESI) encara no s’han convertit, d’acord amb la pro-
posta del Mapa Escolar, en seccions de les actuals Es-
coles Oficials d’Idiomes.

Finalment, en full annex es detalla el calendari previst
per a les actuacions del Projecte Orator.

Barcelona, 27 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’elaboració d’un
reglament que fixi les normes especí-
fiques d’organització, d’activitat i de
finançament de les biblioteques dels
centres d’ensenyament no universita-
ri
Tram. 314-01202/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01202/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’elaboració d’un reglament que fixi les
normes específiques d’organització, d’activitat i de fi-
nançament de les biblioteques dels centres d’ensenya-
ment no universitari
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Surroca i Sens, Joan; Duch i Plana,
Montserrat

El Departament de Cultura conjuntament amb el De-
partament d’Ensenyament, ve  mantenint diversos i re-
iterats contactes per tal d’arribar a acords que permetin
establir les bases per a donar compliment , el més avi-
at possible, a allò que disposa l’article. 44 de la Llei 4/
1993, de 18 de març del sistema bibliotecari de Cata-
lunya, segons el qual les normes sobre l’organització,
l’activitat i el finançament de les biblioteques dels cen-
tres públics d’ensenyament no universitari, han de ser
fixats per reglament.

Barcelona, 27 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’aprovació del
Mapa de lectura pública
Tram. 314-01206/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01206/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’aprovació del Mapa de lectura pública
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Surroca i Sens, Joan; Duch i Plana,
Montserrat

El Departament de Cultura, d’acord amb allò que pre-
veuen l’article 28 i la  Disposició Addicional Tercera de
la Llei 4/19993, de 18 de març del Sistema  Bibliotecari
de Catalunya, ha elaborat i manté actualitzat el Mapa de
Lectura  Pública de Catalunya.

Igualment es troba finalitzat l’estudi econòmic realitzat
per part del  Departament de Cultura que analitza la
dotació dels equipaments que preveu  l’esmentat mapa.

Barcelona, 27 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la prestació de
serveis de suport a la protecció del
patrimoni bibliogràfic i sobre la col·-
laboració amb els centres que dispo-
sen de fons d’interès bibliogràfic
Tram. 314-01209/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01209/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la prestació de serveis de suport a la protec-
ció del patrimoni bibliogràfic i sobre la col·laboració
amb els centres que disposen de fons d’interès biblio-
gràfic
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Duch i Plana, Montserrat; Surroca i Sens,
Joan

D’acord amb les funcions que l’article 9 de la Llei del
Sistema Bibliotecari atorga a la Biblioteca de Catalu-
nya, aquest equipament dóna suport a la protecció del
patrimoni bibliogràfic, exercint principalment una fun-
ció de  vetlla i d’assessorament en qüestions patrimo-
nials.

La Biblioteca de Catalunya selecciona els fons que in-
tegren el Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de

Catalunya; valora fons per a exposicions; identifica
obres; valora la idoneïtat dels béns per atorgar-los un
grau de protecció i en cursa els expedients; actua en
diligències judicials; i difon informacions recollides per
catàlegs o connexions externes a d’altres  centres.

Pel que fa a l’article 10, val a dir, que la Biblioteca de
Catalunya manté relacions de col·laboració i coordina-
ció amb d’altres centres que disposen de fons d’interès
bibliogràfic.

D’altra banda, la Biblioteca de Catalunya pren part del
Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya; diri-
geix i manté la gestió del Catàleg col·lectiu del patrimo-
ni bibliogràfic de Catalunya, en el qual participen diver-
ses biblioteques de titularitat pública i privada; actua a
la Junta de qualificació, valoració i exportació de béns
del patrimoni històric i artístic de la Direcció General
del Patrimoni Cultural; coordina la catalogació de les
biblioteques especialitzades dels departaments de la
Generalitat; col·labora amb biblioteques especialitzades
en les tasques de formació del personal  tècnic; i col·-
labora amb la Universitat Autònoma de Barcelona per
contribuir en la millora de la col·lecció de premsa inter-
nacional.

Barcelona, 27 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció de
nous edificis judicials als terrenys de
l’antiga caserna de Lepant, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-01244/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01244/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció de nous edificis judicials als
terrenys de l’antiga caserna de Lepant, de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Porta i Abad, Carme; Vendrell i Segura,
Xavier

Amb relació a la construcció de nous edificis judicials
als terrenys de  l’antiga caserna de Lepant, està previst
que s’hi edifiqui la futura ciutat  judicial de Barcelona
i l’Hospitalet de Llobregat, en la qual s’ubicaran tots
els òrgans judicials d’ambdues ciutats, si bé la seu del
Tribunal Superior de  Justícia de Catalunya es mantin-
drà al Palau de Justícia de Barcelona.

Per tal de desenvolupar aquest projecte, es constituiran
dues comissions,  perquè amb el consens institucional
i del món jurídic s’analitzin els aspectes  urbanístics,
l’accessibilitat i els transports públics, i s’elabori la
memòria  funcional corresponent.
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Quant al calendari d’actuacions, està previst finalitzar
la memòria funcional  enguany, realitzar el projecte
executiu durant l’any 2001 i que les obres de  construc-
ció s’iniciïn l’any 2002. El trasllat dels òrgans judicials
s’anirà  fent a mesura que es vagin acabant els edificis
de la futura ciutat judicial.

Núria de Gispert i Català

Barcelona,  29 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’una tercera unitat a la llar d’infants
Patufet, de Folgueroles (Osona)
Tram. 314-01251/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01251/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció d’una tercera unitat a la llar
d’infants Patufet, de Folgueroles (Osona)
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

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

La llar d’infants Patufet, de Folgueroles (Osona), és un
centre docent privat que té autoritzades pel Departa-
ment d’Ensenyament dues unitats de primer cicle
d’educació infantil.

Quant a l’ampliació de la tercera unitat de l’esmentat
centre, cal assenyalar que actualment es troba en fase
de tramitació. Quan s’acreditin els requisits que exigei-
xen el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que im-
parteixen ensenyaments de règim general no universi-
tari, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents, aquesta ampliació
serà autoritzada.

Barcelona, 27 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’aprovació del
catàleg-corpus d’art rupestre de Cata-
lunya
Tram. 314-01263/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01263/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’aprovació del catàleg-corpus d’art rupes-
tre de Catalunya
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Bargalló Valls, Josep

El Departament de Cultura va endegar el projecte de
Corpus de pintures rupestres de Catalunya l’any 1985,
amb la realització de la documentació exhaustiva del
conjunt de La Roca dels Moros de Cogul, un dels con-
junts més emblemàtics de l’art rupestre peninsular. Des
d’aleshores i fins l’any 1988 es van documentar, d’una
manera sistemàtica i exhaustiva tots els conjunts amb
pintures, fins i tot els coneguts i publicats reiteradament
al llarg del temps, amb una metodologia única, sota un
mateix criteri i estil, i en un breu període de temps.
D’aquesta manera es garantia una uniformitat en el
tractament dels diferents conjunts, com també un apro-
pament de la seva realitat en els nostres dies. Evident-
ment, les troballes realitzades amb posterioritat al 1988,
també  s’han documentat.

En qualsevol cas, cal destacar que el Corpus de pintu-
res rupestres de Catalunya, entès com a treball de do-
cumentació, ja s’ha dut a terme, encara que resta obert
per tal d’incorporar les noves troballes que es puguin
realitzar.

Finalment, cal assenyalar que tots els conjunts que han
estat inscrits en el registre estatal de «Bienes de Interés
Cultural», són béns culturals d’interès nacional, i que
des del mes de desembre de 1998 estan inclosos en la
llista del  Patrimoni Mundial.

Barcelona, 21 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els contactes en-
tre el Departament de Cultura i els
ajuntaments relatius al corpus d’art
rupestre de Catalunya
Tram. 314-01264/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01264/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els contactes entre el Departament de Cul-
tura i els ajuntaments relatius al corpus d’art rupestre de
Catalunya
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Bargalló Valls, Josep

Per tal de desenvolupar la recerca, la divulgació i la
protecció dels jaciments i elements reconeguts al Cor-
pus d’art rupestre de Catalunya, des del Departament
de Cultura es venen mantenint, des de l’any 1997, di-
verses reunions amb els alcaldes i responsables de cul-
tura dels municipis afectats, tant de manera individual
com col·lectiva.

Pel que fa a les actuacions conjuntes que fins ara s’han
dut a terme, cal destacar el Parc Arqueològic d’Ermites
de la Serra de la Pietat (Ulldecona), del qual s’han
desenvolupat els estudis previs per a la seva realització,
i l’aixecament topogràfic previ al seu tancament.

Barcelona, 21 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la promoció de
l’art rupestre de la zona mediterrània
Tram. 314-01265/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01265/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la promoció de l’art rupestre de la zona
mediterrània
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Bargalló Valls, Josep

El Departament de Cultura per tal de salvaguardar i
promocionar l’art rupestre de la zona mediterrània, ha
emprès conjuntament amb les sis comunitats autòno-
mes que varen portar a terme l’expedient per la inclu-
sió d’aquest patrimoni a la llista del Patrimoni Mundi-
al (Catalunya, Andalusia, Aragó, Castella-La Manxa,

País Valencià i Múrcia), la constitució del  Consejo de
Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península
Ibérica, el dia 20 de juliol de 1998.

Aquest Consell, format per un representant de cada
comunitat autònoma i tres  especialistes en la matèria,
ha celebrat reunions i trobades, i actualment està treba-
llant en el disseny de la revista de periodicitat anual
Panel. Revista de Información Rupestre, i en la realit-
zació de l’exposició itinerant «Art Rupestre de l’Arc
Mediterrani de la Península Ibèrica», que s’inaugurarà
el 22 d’abril al Museu de Jaén.

Finalment, cal esmentar també, la participació conjunta
d’aquests territoris en  diversos congressos internacio-
nals.

Barcelona, 27 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el projecte de futu-
ra ciutat judicial de Barcelona
Tram. 314-01298/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01298/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el projecte de futura ciutat judicial de Bar-
celona
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ridao i Martín, Joan

Aquesta pregunta ha estat contestada conjuntament
amb la resposta a la pregunta  escrita amb núm. de tra-
mitació 314-01244/06.

Núria de Gispert i Català

Barcelona, 29 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla d’establi-
ments penitenciaris
Tram. 314-01300/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01300/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el Pla d’establiments penitenciaris
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ridao i Martín, Joan

El Pla de creació i substitució d’establiments peniten-
ciaris preveu dues fases. La primera es refereix al pe-
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ríode 1997 - 2001. Els objectius del Govern al respec-
te són els següents:

– Aquest estiu s’iniciaran les obres de construcció de la
unitat psiquiàtrica  penitenciària.

– En els propers mesos es licitarà el projecte correspo-
nent al nou centre penitenciari de compliment.

– El Departament de Justícia continua negociant amb
l’Ajuntament de Barcelona la substitució dels actuals
centres penitenciaris de la ciutat.

– L’objectiu del Govern és construir a la ciutat de Bar-
celona 2 o 3 centres de Règim obert amb una capacitat
total de 700 / 800 places i un centre d’arrestos de cap
de setmana de 250 places.

– Està pendent de determinar la ubicació d’un nou cen-
tre de preventius.

D’altra banda, i malgrat que la segona fase del Pla és
prevista per al període 2002- 2007, ja s’han iniciat con-
verses amb l’Ajuntament de Tarragona per substituir
l’actual centre penitenciari per un nou centre que es
construiria molt a prop de la ciutat i dintre del seu ter-
me municipal.

Núria de Gispert i Català

Barcelona,  29 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el conveni subs-
crit pel consorci Turisme de Catalunya
i la PGA European Tour l’any 1991
Tram. 314-01362/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01362/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el conveni subscrit pel consorci Turisme de
Catalunya i la PGA European Tour l’any 1991
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

PGA Professional Golf Associacions Conveni

Data Import Concepte

19/03/1991 79.854.250.-PTA Conveni

19/03/1991 15.657.053.-PTA Conveni producció
vídeo promoció

Total 95.511.303.-PTA

PGA Professional Golf Associacions Pagaments

Data Import Concepte

17/09/1991 26.236.000.-PTA Pagament
Conveni

03/12/1992 27.841.500.-PTA Pagament
Conveni

08/09/1993 25.776.750.-PTA Pagament
Conveni

Total 79.854.250.-PTA

PGA Professional Golf Associacions

Data Import Concepte

15/09/1991 6.353.160.-PTA Pagament Conveni producció
vídeo promoció

17/03/1992 9.303.893.-PTA Pagament Conveni producció
vídeo promoció

Total 15.657.053.-PTA

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 28 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els contractes
subscrits pel consorci Turisme de Ca-
talunya i Viatges Montesol durant
l’exercici del 1991
Tram. 314-01364/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01364/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els contractes subscrits pel consorci Turis-
me de Catalunya i Viatges Montesol durant l’exercici
del 1991
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis
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Durant l’exercici 1991, la societat Viatges Montesol va
facturar al Consorci de  Promoció Turística de Catalu-
nya les factures que es relacionen a continuació:

Data Expedient Import Concepte

22/02/91 26979-D 19.999.100.- Promoció Tercera Edat
Programa «Avi Turista»

16/05/91 3826 4.880.200.- Bitllets d’avió 13 pax comitiva
viatge Mèxic

20/11/91 4639 5.429.825.- Promoció comarques interiors
Tercera Edat

11/12/91 4781 3.288.430.- Avió, Hotel, Trasllats…viatge
Tunícia

11/12/91 4782 5.838.950.- Promoció comarques
interiorsTercera Edat

Total 39.436.505.-

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 28 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les bestretes liqui-
dades pel director del consorci Turis-
me de Catalunya durant l’exercici del
1991
Tram. 314-01365/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01365/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les bestretes liquidades pel director del
consorci Turisme de Catalunya durant l’exercici del
1991
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

El Sr. Alexandre Betoret, director del Consorci de Pro-
moció Turística va regularitzar la totalitat de la bestre-
ta atorgada durant l’exercici 1991, el 9 de setembre de
1992.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 6 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els contractes
subscrits pel consorci Turisme de Ca-
talunya i l’empresa Paral·lel Medea
Group
Tram. 314-01366/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01366/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els contractes subscrits pel consorci Turis-
me de Catalunya i l’empresa Paral·lel Medea Group
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

Paral·lel Medea Group
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Data Import Pagat Objecte

13/02/91 47.000.000.-PTA Programa de màrqueting per a la promoció de  l’oferta catalana de golf
28/04/92 50.270.867.-PTA Programa de màrqueting per a la promoció de  l’oferta catalana de golf
22/02/93 41.154.395.-PTA Programa de màrqueting per a la promoció de  l’oferta catalana de golf
28/01/94 54.015.000.-PTA Programa de màrqueting per a la promoció de  l’oferta catalana de golf

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 28 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’aplicació del Pla
de dinamització del comerç urbà pel
que fa a l’increment de la competitivi-
tat de les petites i mitjanes empreses
comercials
Tram. 314-01391/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01391/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’aplicació del Pla de dinamització del co-
merç urbà pel que fa a l’increment de la competitivitat
de les petites i mitjanes empreses comercials
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Fernández Martínez, Bernardo; Clofent i
Rosique, Josep

Previsió PDCU Subvenció atorgada

Any 1998
Mercats 132.800.000
Illes de Vianants 285.000.000

Total 359.000.000 417.800.000

Any 1999
Mercats 223.983.500
Illes de Vianants 188.617.500

Total 360.000.000 412.601.000

El compliment del PDCU pel 1998, ha estat respecte a
la subvenció atorgada d’un  116%.

El compliment del PDCU pel 1999, ha estat respecte a
la subvenció atorgada d’un  115%.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la col·laboració
amb els municipis per a potenciar el
comerç urbà
Tram. 314-01393/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01393/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la col·laboració amb els municipis per a
potenciar el comerç urbà
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Fernández Martínez, Bernardo; Clofent i
Rosique, Josep

L’any 2000 continuarà la vigència del pla triennal
1998-2000 i, per tant, la dels diferents programes que
l’integren, especialment i pel que fa a la col·laboració
amb els Ajuntaments, el pla de dinamització del comerç
urbà.

Igualment, continuaran vigents els programes d’ajuts
als Ajuntaments, en matèria d’equipaments comercials
col·lectius, tant pel que fa a la remodelació i consolida-
ció dels mercats municipals com per a la creació de
zones comercials de vianants.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’existència d’un
conveni entre la Generalitat de Catalu-
nya i FECSA i Enher per a la millora
d’instal·lacions
Tram. 314-01398/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01398/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’existència d’un conveni entre la Genera-
litat de Catalunya i FECSA i Enher per a la millora
d’instal·lacions
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Font i Montanyà, Bet

1. Protocol d’acord entre el Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme de la  Generalitat de Catalunya,
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. i l’Empresa
Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. per a la millora de
les infraestructures elèctriques i la qualitat del servei,
signat l’1 de desembre de 1998.

2. Acorda l’execució del Pla de millora de les infraes-
tructures i la qualitat del servei 1999 – 2003, amb una
inversió global prevista de 110.000 milions de pessetes.

3. El propi Conveni, en el seu article 17è, estableix una
Comissió Mixta, presidida pel Director General d’Ener-
gia i Mines, que té entre les seves funcions el seguiment
del compliment de les previsions acordades al Protocol.

4. D’acord amb la informació aportada per l’empresa
elèctrica FECSA – ENHER I a la reunió ordinària de la
Comissió Mixta del passat 8.3.2000, el grau d’execució
del volum d’inversions previst ha estat del 100 %. El
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme té en curs
el procés de verificació d’aquestes dades d’execució.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les inversions de
les empreses elèctriques per a la millo-
ra de les instal·lacions
Tram. 314-01399/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01399/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les inversions de les empreses elèctriques
per a la millora de les instal·lacions
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Font i Montanyà, Bet

1. Per determinar les inversions a realitzar en les seves
instal·lacions les empreses elèctriques es basen en les
necessitats de:

· Desenvolupar les xarxes per atendre la previsió de
demanda

· Millorar la qualitat de subministrament als seus clients

· Assegurar el compliment de les reglamentacions vi-
gents quant a protecció de les persones, els bens i el
medi ambient.

2. Com es pot apreciar, els criteris anteriors contemplen
diversos aspectes tant d’atenció al creixement de la
demanda, com de millora de la qualitat del servei i pro-
tecció de les persones, els bens i el medi ambient.

3. Efectivament el fet de traslladar una central o una
línia d’alta tensió a un  emplaçament allunyat de nuclis
urbans és un criteri de millora de les condicions ambi-
entals de la instal·lació.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions de
trasllat de les centrals transformado-
res d’electricitat situades en nuclis ur-
bans, especialment pel que fa a la cen-
tral transformadora de Sant Boi de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01400/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01400/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les previsions de trasllat de les centrals
transformadores d’electricitat situades en nuclis urbans,
especialment pel que fa a la central transformadora de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: Font i Montanyà, Bet

1. A Catalunya existeixen 40 subestacions de transfor-
mació AT/MT situades en nuclis urbans.

2. El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme valo-
ra molt positivament la possibilitat de traslladar aque-
lles subestacions transformadores ubicades en zones
que actualment són urbanes. El principal obstacle per
dur-lo a terme és l’assumpció del seu cost econòmic, ja
que d’acord amb l’article 7è de la vigent  Llei 10, de 18
de març de 1966, sobre expropiació forçosa i sancions
en matèria d’instal·lacions elèctriques, el pagament del
trasllat d’una instal·lació  elèctrica, el farà l’Administra-
ció o particular que el sol·liciti. Per aquest motiu la
Generalitat de Catalunya treballa, d’acord amb els
municipis i les empreses elèctriques, per coordinar to-
tes aquelles actuacions, en bona part urbanístiques, que
poden permetre efectuar aquest trasllat.

3. En el cas de l’E.R. Sant Boi cal fer un esforç per tro-
bar un nou emplaçament i els fons econòmics necessa-
ris per dur a terme la instal·lació.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’auditoria feta al
consorci Turisme de Catalunya, espe-
cialment pel que fa als viatges de
familiarització
Tram. 314-01401/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01401/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’auditoria feta al consorci Turisme de Ca-
talunya, especialment pel que fa als viatges de
familiarització
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

El Consorci de Promoció Turística va satisfer durant
l’exercici 1991 l’import de 3.018.909 PTA. correspo-
nent al viatge de familiarització per l’empresa Paral·lel
Medea Group, i desglossat de la següent manera:
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Data Detall Import

Nov-91 Acompanyament Paral·lel Medea Group 83.174 PTA.
Nov-91 Dinar de treball ofert Paral·lel Medea Group 94.816 PTA.
Nov-91 3 b.avió BCN-LON-BCN/1 b.avió HAM-BCN 418.670 PTA.
Nov-91 Dinar de treball periodistes Paral·lel Medea G. 135.945 PTA.
Nov-91 Servei guia Paral·lel Medea Group 419.424 PTA.
Nov-91 Dinar de treball grup ADAC 66.282 PTA.
Nov-91 Dinar de treball ofert a Paral·lel M.G. Tarragona 63.600 PTA.
Nov-91 Dinar de treball Club Golf Masroig. Paral·lel M.G. 106.655 PTA.
Nov-91 Allotjament Paral·lel Medea Group. Girona 324.968 PTA.
Nov-91 Dinar de treball Paral·lel M.G. Platja de Pals 78.995 PTA.
Nov-91 Dinar de treball Paral·lel Medea Group. Cambrils 229.358 PTA.
Nov-91 Allotj. Paral·lel Medea Group. Tarragona 440.112 PTA.
Nov-91 Allotj. periodistes Paral·lel Medea Group. BCN 352.404 PTA.
Nov-91 Dinar de treball Paral·lel M.G. Tarragona 67.310 PTA.
Des-91 Dinar de treball Paral·lel M.G. Platja d’Aro  69.960 PTA.
Des-91 Dinar de treball Paral·lel Medea Group. BCN 67.236 PTA.

———————-
3.018.909 PTA.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 28 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’auditoria feta al
consorci Turisme de Catalunya, espe-
cialment pel que fa a l’estat d’explota-
ció i inversió a 31 de desembre de
1991
Tram. 314-01402/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01402/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’auditoria feta al consorci Turisme de Ca-
talunya, especialment pel que fa a l’estat d’explotació
i inversió a 31 de desembre de 1991
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

Es va utilitzar la via de les transferències de crèdit. Van
ser dues transferències per import de 300.000.000 PTA
i de 85.942.812 PTA respectivament. Ambdues es van
iniciar a proposta del Secretari General del Departa-
ment de Comerç, Consum i Turisme en dates 13.05.92
i 02.11.92 respectivament, i van ser autoritzades per
l’Hble. Conseller d’Economia i Finances en dates
18.06.92 i 25.11.92 respectivament. Totes dues van te-

nir per destinatari l’aplicació 14.04.741.01/8 “ Transfe-
rència al Consorci de Promoció Turística de Catalu-
nya”.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç  i Turisme
Barcelona, 28 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’auditoria feta al
consorci Turisme de Catalunya, espe-
cialment pel que fa als pagaments fets
a l’empresa Estrategias y Servicios
Tram. 314-01403/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01403/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’auditoria feta al consorci Turisme de Ca-
talunya, especialment pel que fa als pagaments fets a
l’empresa Estrategias y Servicios
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

L’expedient administratiu corresponent a l’empresa
Estrategias y Servicios es va iniciar, però no es va arri-

1.25.15.

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



11 d’abril de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 43

48

bar a formalitzar, a causa de la manca de signatura per
part del llavors director Sr. Alexandre Betoret.

Així mateix, les factures núm. 2130 bis i 2353 bis, es
van comptabilitzar durant l’any 1992 com a despeses
d’exercicis anteriors, un cop es va disposar de la docu-
mentació acreditativa.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’auditoria feta al
consorci Turisme de Catalunya, espe-
cialment pel que fa a l’assumpció de la
despesa lliurada a nom del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona
Tram. 314-01404/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01404/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’auditoria feta al consorci Turisme de Ca-
talunya, especialment pel que fa a l’assumpció de la
despesa lliurada a nom del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

El Consorci de Promoció Turística de Catalunya i el
Patronat de Turisme de la  Diputació de Tarragona acor-
daren l’any 1991 portar a terme una acció de promoció
conjunta de la Costa Daurada a diferents ciutats de
l’Estat espanyol (Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Vitoria i Zaragoza). Segons aquest conveni,
la col·laboració del Consorci de Promoció Turística de
Catalunya consistia en l’aportació de 2.119.600,- PTA,
import corresponent als costos de lloguer de l’autobús
promocional utilitzat com a oficina d’informació  tu-
rística.

L’acció de promoció objecte de l’acord es va portar a ter-
me del 17 d’abril al 16 de maig de 1991.

Atès que en aquell moment, el Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona tenia un deute amb el Con-
sorci d’1.704.160,- PTA per la seva participació a dife-
rents fires de turisme, es va resoldre procedir a la com-
pensació entre els dos imports esmentats i abonar per
part del Consorci la quantitat resultant a favor del Pa-
tronat.

Així doncs, en data 15 de desembre de 1993, el Consor-
ci de Promoció Turística de Catalunya va fer efectiu el
pagament de 415.440,- PTA a favor del Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Tarragona.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’auditoria feta al
consorci Turisme de Catalunya, espe-
cialment pel que fa a les despeses pa-
gades al promotor que presta serveis
al mercat rus
Tram. 314-01405/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01405/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’auditoria feta al consorci Turisme de Ca-
talunya, especialment pel que fa a les despeses pagades
al promotor que presta serveis al mercat rus
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

Al 1994 es va  concedir al Sr. Josep M. Perramon
Martínez - promotor del consorci per a l’ex URSS-
bestretes per un import de 9.022.790,- PTA (64.500,-
USD), quantitat aquesta que va justificar amb tres fac-
tures de l’empresa International Business Service
Group Inc., adreçada a Moscou (Rússia), Smolenskaja
Str. #8, amb la relació detallada de la despesa, segons
consta en el full annex.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’auditoria feta al
consorci Turisme de Catalunya, espe-
cialment pel que fa a la justificació de
la despesa del promotor que presta
serveis al mercat rus
Tram. 314-01406/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01406/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’auditoria feta al consorci Turisme de Ca-
talunya, especialment pel que fa a la justificació de la
despesa del promotor que presta serveis  al mercat rus
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

Al 1995 es va  concedir al Sr. Josep M. Perramon
Martínez - promotor del consorci per a l’ex URSS-
bestretes per un import de 5.628.676,- PTA (45.200,-
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USD), quantitat aquesta que va justificar amb sis factu-
res de l’empresa International Business Service Group
Inc., adreçada a Moscou (Rússia), Smolenskaja Str. #8,
amb la relació detallada de la despesa, segons consta en
el full annex.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la contractació
d’un director dels centres de promoció
turística del consorci Turisme de Cata-
lunya a Moscou, Riga i Kíiv
Tram. 314-01407/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01407/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la contractació d’un director dels centres de
promoció turística del consorci Turisme de Catalunya
a Moscou, Riga i Kíiv
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

El Consorci Turisme de Catalunya té contractat el Sr.
Josep M. Perramon Martínez com a director dels Cen-
tres de Promoció Turística del Consorci a Moscou,
Riga i Kiev.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les aportacions
econòmiques de les entitats i associa-
cions que formen part del consorci
Turisme de Catalunya
Tram. 314-01408/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01408/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les aportacions econòmiques de les entitats
i associacions que formen part del consorci Turisme de
Catalunya
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

Els ingressos econòmics realitzats a Turisme de Cata-
lunya per les Entitats i  Associacions que en formen
part, corresponen a les accions pròpies de l’organisme,
com ara la participació en fires de turisme, workshops
i accions comercials, campanyes de comunicació, etc.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 28 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els convenis, con-
tractes i ajuts establerts pel consorci
Turisme de Catalunya amb diverses
associacions
Tram. 314-01409/06

Resposta del Govern
<tAdmissió a tràmit: Mesa del Parlament,
04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01409/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els convenis, contractes i ajuts establerts pel
consorci Turisme de Catalunya amb diverses associaci-
ons
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

Associació de Parcs Aquàtics de Catalunya

Data Import Concepte

02/01/99 3.500.000 Conveni de col·laboració anual de promoció
dels  Parcs Aquàtics en una campanya
específica adreçada a les escoles de tot
l’Estat Espanyol.

Associació Catalana d’Estacions de Muntanya

Data Import Concepte

06/10/99 8.000.000 Conveni col·laboració anual VI Programa
Cursos de  Formació i Reciclatge per al
personal de les estacions d’esquí catalanes.

Associació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacan-
ces

Data Import Concepte

15/03/99 16.300.000 Conveni col·laboració anual de participació
Fires  dedicades al sector del càmping
(Vakantie Anvers, Vakantie Utrecht, RAI
Amsterdam, Caravan Salon Düsseldorf, CMT
Stuttgart, Salon des Vacances Brussel·les).
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Turisme de Catalunya no ha subscrit en el període en
qüestió cap tipus de  convenis, contractes i ajuts amb
l’Associació Catalana d’Agències de Viatge, ni amb
l’Associació Catalana d’Autotransport de Viatgers.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 28 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el representant de
l’Associació Catalana d’Agències de
Viatge al consorci Turisme de Catalu-
nya durant el període 1990-1996
Tram. 314-01410/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01410/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el representant de l’Associació Catalana
d’Agències de Viatge al consorci Turisme de Catalunya
durant el període 1990-1996
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

El representant de l’Associació Catalana d’Agències de
Viatge a Turisme de  Catalunya, el senyor Joan Molist
i Codina ha participat durant el període 90-96 tant en el
Consell General com a la Comissió Mixta.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’actual represen-
tant de l’Associació Catalana d’Agèn-
cies de Viatge al consorci Turisme de
Catalunya
Tram. 314-01411/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01411/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’actual representant de l’Associació Cata-
lana d’Agències de Viatge al consorci Turisme de Ca-
talunya
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

El Sr. Joan Molist i Codina és la persona que ostenta en
l’actualitat la representació de l’Associació Catalana
d’Agències de Viatge a Turisme de Catalunya i hi par-

ticipa a través del Comitè Executiu i del Consell Gene-
ral de l’entitat .

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre un conveni de col·-
laboració entre el consorci Turisme de
Catalunya i PGA European Tour
Tram. 314-01412/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01412/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre un conveni de col·laboració entre el consor-
ci Turisme de Catalunya i PGA European Tour
Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds
Proponents: López Bulla, José Luis

L’objecte d’aquest conveni era la realització d’un pro-
grama de màrqueting per a la promoció de l’oferta ca-
talana de golf.

Els motius que decidiren la rescissió del conveni foren
bàsicament de tipus econòmic, ja que la pròrroga de
pressupostos d’aquell any, més la corresponent mino-
ració de les disponibilitats econòmiques per a aquell
exercici determinaren un replantejament de la promo-
ció del producte «golf» davant la impossibilitat, ateses
les circumstàncies, d’atendre els compromisos econò-
mics que se’n derivaven.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 23 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el cens d’estaci-
ons d’esquí de fons del Pirineu català
Tram. 314-01427/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01427/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el cens d’estacions d’esquí de fons del
Pirineu català
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Boya i Alós, Francesc Xavier

El Departament no disposa d’un cens oficial d’estaci-
ons d’esquí de fons atès que no són activitats turístiques
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reglamentades. Malgrat això, el Departament té conei-
xement a través de l’Associació Catalana d’Estacions
d’esquí i Muntanya (ACEM) i dels propis ajuntaments
del nombre d’estacions d’esquí de fons existents, que
són:

– Estació d’Aransa

– Estació de Bonabé

– Estació de Guils Fontanera

– Estació de Lles

– Estació de Sant Joan de l’Erm

– Estació de Tuixent la Vansa

Les subvencions atorgades l’any 1999 són:

Ordre de 26/03/99 (NP) Nous productes Futures:

– Promocions Aransa S.L. 8.186.730 PTA

– Recursos i Iniciatives Tuixent S.A. 11.162.270 PTA

– Lles Esquí i Natura S.L. 4.000.000 PTA

Ordre de 17.05.99 de reequilibri territorial:

– Recursos i Iniciatives Tuixent S.A. 2.810.000 PTA

Tanmateix existeix un conveni de col·laboració amb
l’ACEM ( Associació Catalana  d’estacions d’esquí i
muntanya ) signat a Barcelona en data 6 d’octubre de
1999, amb Turisme de Catalunya, per un import de
8.000.000 PTA destinades a cursos de formació i reci-
clatge per al personal de les estacions d’esquí catalanes.

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Barcelona, 28 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els resultats de la
segona avaluació oficial de l’Institut
Nacional de Qualitat i Avaluació
(INCE), del Ministeri d’Educació i Cul-
tura
Tram. 314-01432/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01432/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els resultats de la segona avaluació oficial
de l’Institut Nacional de Qualitat i Avaluació (INCE),
del Ministeri d’Educació i Cultura
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Duch i Plana, Montserrat; Baig i Torras,
M. Assumpta

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

Els resultats de la segona avaluació oficial de l’Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, encara no publicats

oficialment, no contenen ni dades específiques de Ca-
talunya ni dades comparatives per territoris.

Això no obstant, el Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu, d’acord amb els paràmetres d’aquest
document, està estudiant i avaluant-ne els resultats a
Catalunya, els quals es faran públics tan bon punt s’ha-
gi elaborat l’informe corresponent. Serà aleshores quan
el Departament d’Ensenyament podrà emetre la seva
valoració i, si escau, endegar actuacions correctores
sobre aquest tema.

Barcelona, 27 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el tracte que reben
els alumnes del centre Escaan, de  Sit-
ges (Garraf)
Tram. 314-01437/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01437/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el tracte que reben els alumnes del centre
Escaan, de  Sitges (Garraf)
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Baig i Torras, M. Assumpta

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

El Departament d’Ensenyament ha tingut constància de
les actuacions presumptament irregulars referides en la
pregunta, a través de la denúncia formulada pels pares
de les esmentades germanes davant la Inspecció d’en-
senyament de la delegació territorial d’Ensenyament de
Barcelona-Comarques.

La delegada territorial ha donat les instruccions perti-
nents per tal de disposar, al més aviat possible, d’un
informe previ de la Inspecció d’ensenyament sobre el
tema plantejat, amb l’objecte de conèixer les circums-
tàncies concretes i la conveniència d’iniciar el corres-
ponent  procediment.

Si es constata l’actuació irregular que ha estat denun-
ciada, el Departament  d’Ensenyament actuarà d’acord
amb la normativa establerta en la Llei orgànica  8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, el De-
cret 55/1994 sobre l’autorització dels centres docents
privats i el Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre
drets i deures dels alumnes.

Barcelona, 27 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’aprovació d’un
pla de teatres
Tram. 314-01467/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01467/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’aprovació d’un pla de teatres
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Boya i Alós, Francesc Xavier

El pla de la Generalitat pel que fa a infrastructures te-
atrals es concreta en la convocatòria pública per a l’ac-
cés al Programa d’inversions en equipaments teatrals en
el període 1999-2000 (Ordre de 7 d’abril de 1999).
D’acord amb la convocatòria, poden optar a aquestes
subvencions tots els ajuntament caps de comarca o amb
una població de més de 20.000 habitants que no dispo-
sin d’una infrastructura teatral adequada i que tinguin
prevista la realització d’inversions en equipaments te-
atrals. Les bases de la convocatòria es van fer arribar
abans de la seva publicació a la Federació de Munici-
pis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Ca-
talunya, les quals no van plantejar cap  objecció als ter-
mes de distribució territorial que s’hi plantejava.

Pel que fa al nombre de projectes presentats a la con-
vocatòria del Programa  d’inversions en equipaments
teatrals, aquest ha estat de 26.

D’altra banda cal assenyalar que la Generalitat va des-
tinar 15.000.000 pessetes per a les obres de rehabilita-
ció del Teatre de Granollers. Aquest ajut corresponia a
un compromís anterior i s’ha concedit al marge del
Programa d’inversions en equipaments teatrals.

Quant a les subvencions del Programa, es financen
mitjançant una línia de crèdit específica de l’Institut
Català de Finances, i el Departament de Cultura n’as-
sumeix les obligacions que s’originin dels compromi-
sos establerts en els préstecs. En conseqüència, l’any
2000, el Departament de Cultura assumirà les despeses
financeres derivades de la formalització dels crèdits,
comissions d’estudi i comissions d’obertura. La despe-
sa prevista per enguany és de 1.750.000 pessetes.

Finalment, cal destacar que la proposta de resolució de
la convocatòria de 1999 es comunicarà individualment
a cada corporació durant el primer semestre d’enguany,
i la concessió dels ajuts es tramitarà l’any de l’inici de
les obres, prèvia aprovació de l’expedient de despesa
plurianual per part del Govern.

Barcelona, 21 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’acomiadament
d’una treballadora del servei de menja-
dor de l’escola Sant Martí, de Torrelles
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01497/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01497/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’acomiadament d’una treballadora del ser-
vei de menjador de l’escola Sant Martí, de Torrelles de
Llobregat (Baix Llobregat)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Porta i Abad, Carme

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

Amb relació a la denúncia presentada a la delegació
territorial del  Baix-Llobregat-Anoia pels fets ocorre-
guts en el menjador del Centre d’Educació  Infantil i
Primària Sant Martí, de Torrelles de Llobregat (Baix
Llobregat), la delegada territorial sol·licità informació a
la Inspecció d’Ensenyament.

En aquest sentit, el dia 2 de març se celebrà un Consell
extraordinari en el centre, presidit per la Inspecció
d’Ensenyament i amb l’assistència de Serveis d’Esplai,
per tal d’arribar a acords conjunts que permetessin re-
tornar al clima de tranquil·litat, cooperació i concòrdia
que sempre hi ha hagut en el centre.

El resultat de la reunió fou l’emissió d’un comunicat
conjunt adreçat als pares i mares dels alumnes en què
es feia referència a l’actuació de la monitora, a la neces-
sitat de resoldre els problemes de l’escola en el marc de
la comunitat educativa i a la decisió d’apartar-la de
l’activitat amb nens, fins a la determinació i avaluació
de les responsabilitats i conseqüències de la seva actu-
ació.

En aquests moments, Serveis d’Esplai ha destinat la
monitora al servei de cuina del centre, invocant com
atenuant a la seva desafortunada actuació la circums-
tància que hagi estat un fet puntual i no violent i que,
malgrat ésser reprovable i pedagògicament inaccepta-
ble, l’autora és una persona de ben valorada experièn-
cia professional al llarg de més de 12 anys en activitats
d’esplai en la mateixa escola.

Barcelona, 30 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’escolarització en
escoles ordinàries dels infants amb
dictamen de necessitats educatives
especials
Tram. 314-01514/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01514/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’escolarització en escoles ordinàries dels
infants amb dictamen de necessitats educatives especi-
als
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Tura i Camafreita, Montserrat

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

El nombre total d’alumnes amb necessitats educatives
especials escolaritzats en  escoles ordinàries a Catalu-
nya el curs 1999-2000 és de 10.504.

En annex s’indica la seva distribució per comarques.

Barcelona, 31 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els infants
discapacitats derivats a escoles d’edu-
cació especial
Tram. 314-01515/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01515/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els infants discapacitats derivats a escoles
d’educació especial
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Tura i Camafreita, Montserrat

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

El nombre total d’alumnes matriculats en centres espe-
cífics d’educació especial durant els cursos 1998-
19999 i 1999-2000 ha estat el següent:

1998-99: 5.717 alumnes.

1999-00: 5.712 alumnes.

En annex s’indica la seva distribució per comarques.

Barcelona, 31 de març de 2000

Carme-Laura  Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la denegació d’una
subvenció a l’escola bressol L’Heura,
de l’agrupació de veïns Concòrdia, de
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-01517/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01517/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la denegació d’una subvenció a l’escola
bressol L’Heura, de l’agrupació de veïns Concòrdia, de
Sabadell (Vallès Occidental)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Bargalló Valls, Josep; Ridao i Martín, Joan

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

La Resolució de 17 de desembre de 1999 (DOGC núm.
3044, de 28.12.99) denegà la  subvenció al centre
d’educació infantil L’Heura, de Sabadell (Vallès Occi-
dental). El motiu de la denegació fou que el nombre
d’alumnes de l’esmentat centre no compleix allò que
preveu la base reguladora 2b.3 de l’Ordre de 22 de
març de 1999 (DOC núm. 2870, de 19.4.99), atès que
el centre supera la capacitat autoritzada, en tenir 20
places autoritzades i 57 alumnes  matriculats.

D’acord amb allò que disposa l’esmentada Resolució
de 17 de desembre de 1999, les persones interessades
poden recórrer contra la denegació de la subvenció. En
aquest sentit, el centre L’Heura, de Sabadell, ha presen-
tat recurs de reposició, el qual en aquests moments està
en fase de tramitació.

Barcelona, 28 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la denegació d’una
subvenció a l’escola bressol Torre
Verda, de l’associació de veïns Can
Rull, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-01519/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01519/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la denegació d’una subvenció a l’escola
bressol Torre Verda, de l’associació de veïns Can Rull,
de Sabadell (Vallès Occidental)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Bargalló Valls, Josep; Ridao i Martín, Joan

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

La Resolució de 17 de desembre de 1999 (DOGC núm.
3044, de 28.12.99) denegà la  subvenció al centre
d’educació infantil Torre Verda, de Sabadell (Vallès
Occidental). El motiu de la denegació fou que el nom-
bre d’alumnes de l’esmentat centre no compleix allò
que preveu la base reguladora 2b.3 de l’Ordre de 22 de
març de 1999 (DOC núm. 2870, de 19.4.99), atès que
el centre supera la capacitat autoritzada, en tenir 35
places autoritzades i 51 alumnes  matriculats.

D’acord amb allò que disposa l’esmentada Resolució
de 17 de desembre de 1999, les persones interessades
poden recórrer contra la denegació de la subvenció. En
aquest sentit, el centre Torre Verda, de Sabadell, ha pre-
sentat recurs de reposició, el qual en aquests moments
està en fase de tramitació.

Barcelona, 28 de març de 2000

Carme-Laura  Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la presentació de
la documentació necessària per a mo-
dificar l’autorització provisional d’una
escola bressol
Tram. 314-01520/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01520/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la presentació de la documentació necessà-
ria per a modificar l’autorització provisional d’una es-
cola bressol
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Bargalló Valls, Josep

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

Els centres docents privats que imparteixen primer cicle
d’educació infantil estan sotmesos a les previsions del
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorit-
zació dels centres docents privats (DOGC núm. 1876, de
23 de març de 1994). Les modificacions de l’autorització
d’obertura estan regulades en el capítol 4 de l’esmentat
Decret.

Barcelona, 29 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les subvencions
del Departament de Cultura als ajunta-
ments de la comarca de l’Alt Penedès
Tram. 314-01580/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01580/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit
sobre les subvencions del Departament de Cultura als
ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Sogas i Mascaró, Fèlix; Labandera
Ganachipi, Roberto Edgardo

La resposta a aquesta pregunta d’adjunta per annex.

Barcelona, 28 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

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

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les subvencions
del Departament de Cultura a les enti-
tats culturals de la comarca de l’Alt
Penedès
Tram. 314-01581/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01581/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les subvencions del Departament de Cultu-
ra a les entitats culturals de la comarca de l’Alt Pene-
dès
Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel canvi
Proponents: Sogas i Mascaró, Fèlix; Labandera
Ganachipi, Roberto Edgardo

La resposta a aquesta pregunta s’adjunta per annex.

Barcelona, 28 de març de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

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

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

2.25. PREGUNTES

2.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre l’actuació
del Govern davant la intoxicació per
una fumigació efectuada a l’Hospital
de la Vall d’Hebron l’agost del 1994
Tram. 310-00007/06

Retirada

Retirada: Sr. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V)

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les vícti-
mes d’intoxicació a causa de fumigaci-
ons en diverses dependències de la
Generalitat
Tram. 310-00008/06

Retirada

Retirada: Sr. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V)

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre el control
de la qualitat alimentària, especialment
pel que fa al control de l’alimentació
animal
Tram. 310-00044/06

Retirada

Retirada: Sr. Xavier Coll i Gilabert, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

2.25.05.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les previ-
sions financeres per al proper Pla únic
d’obres i serveis a la demarcació de
Girona
Tram. 310-00057/06

Retirada

Retirada: Sr. Manel Nadal i Farreras, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 29.03.2000
(DSPC-P 11).

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la inter-
venció del Departament de Medi Ambi-
ent en l’adjudicació de les obres de
construcció de les plantes de tracta-
ment de residus ramaders previstes en
els plans comarcals de gestió de les
dejeccions ramaderes
Tram. 310-00087/06

Anunci: Sr. Manel Nadal i Farreras, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta  al Consell Executiu,
per la qual sol·licita resposta oral al Ple.

– Quina és la intervenció del Departament de Medi
Ambient en l’adjudicació de les obres de construcció
de les plantes de tractament de residus ramaders previs-
tes en els Plans Comarcals de gestió de les dejeccions
ramaderes?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Manel Nadal i Farreras

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la inter-
venció del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme en l’adjudicació de
les obres de construcció de les plan-
tes de tractament de residus ramaders
en els plans comarcals de gestió de
les dejeccions ramaderes
Tram. 310-00088/06

Anunci: Sr. Manel Nadal i Farreras, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta  al Consell Executiu,
per la qual sol·licita resposta oral al Ple.

3.25.05.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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– Quina és la intervenció del Departament d’Indústria
en l’adjudicació de les obres de construcció de les plan-
tes de tractament dels residus ramaders en els Plans
Comarcals de Gestió de les dejeccions ramaderes?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Manel Nadal i Farreras

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la inter-
venció de l’Institut Català d’Energia en
l’adjudicació de les obres de construc-
ció de les plantes de tractament de re-
sidus ramaders en els plans comar-
cals de gestió de les dejeccions rama-
deres
Tram. 310-00089/06

Anunci: Sr. Manel Nadal i Farreras, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta  al Consell Executiu,
per la qual sol·licita resposta oral al Ple.

– Quina és la intervenció de l’Institut català de l’Ener-
gia (ICAEN) en l’adjudicació de les obres de construc-
ció de les plantes de tractament dels residus ramaders
en els Plans Comarcals de Gestió de les dejeccions ra-
maderes?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Manel Nadal i Farreras

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les adjudi-
cacions de les plantes de tractament
de residus ramaders previstes en els
plans comarcals de gestió de les de-
jeccions ramaderes
Tram. 310-00090/06

Anunci: Sr. Manel Nadal i Farreras, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta  al Consell Executiu,
per la qual sol·licita resposta oral al Ple.

– Com justifica el Govern que les plantes de tractament
dels residus ramaders en els Plans Comarcals de Ges-
tió de les dejeccions ramaderes s’adjudiquin sense con-
curs públic, mitjançant el procés de promoció d’ofertes
privades?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Manel Nadal i Farreras

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre els crite-
ris utilitzats pels representants dels
departaments de la Generalitat en les
comissions de seguiment dels conve-
nis comarcals, per a escollir entre les
ofertes presentades
Tram. 310-00091/06

Anunci: Sr. Manel Nadal i Farreras, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta  al Consell Executiu,
per la qual sol·licita resposta oral al Ple.

– Quins criteris objectius utilitzen els representants de
diversos departaments del Govern de la Generalitat en
les comissions de seguiment dels Convenis Comarcals,
a l’hora d’emetre la seva opinió per escollir entre les
diverses ofertes presentades?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Manel Nadal i Farreras
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la declaració com
a zona d’actuació urgent dels terrenys
dels termes municipals de Sant Quin-
tí de Mediona, Mediona i Font-rubí (Alt
Penedès)
Tram. 314-01199/06

Rectificació al text presentat
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi comunica que en la
pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit amb
núm de tramitació 314-01199 ha observat una errada.

Cal suprimir el text següent:

»...formula la següent pregunta al Consell Executiu,
sobre la creació d’un Servei d’Ingrés Infantil a l’Hos-
pital Comarcal de l’Alt Penedès, perquè sigui contesta-
da per escrit.

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les zones de pes-
ca controlada
Tram. 314-01764/06

Formulació: Sr. Francesc Ferrer i Gironès,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El diputat Francesc Ferrer i Gironès, elegit per la cir-
cumscripció de Girona, adscrit al Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’empara del
reglament de la Cambra, formula una pregunta per es-
crit, sobre «les zones de pesca controlada».

Antecedents

Al Diari Oficial de la Generalitat núm. 3096, apareix
l’ordre del Departament de Medi Ambient de 29 de
febrer del 2000 per la qual s’estableixen les espècies
objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les nor-
mes generals relacionades amb la pesca a les aigües
continentals de Catalunya per a la temporada 2000.

En llegir aquesta ordre hom pot observar que als anne-
xos no hi apareixen cap de les zones de pesca contro-
lada que existeixen a diversos rius, la qual cosa podem
considerar una irregularitat administrativa. Hem d’en-
tendre que és una irregularitat atès que en no fixar els
acotaments o zones de pesca controlada, hom no pot
saber quines són les zones lliures de pesca, atès que
aquests indrets, segon l’art. 6 de l’esmentada ordre, són
definits com aquells que no estan delimitats com a zona
de pesca controlada.

Per tot això, formulem la pregunta següent:

– Per quina causa el Departament de Medi Ambient en
publicar l’ordre de 29 de febrer del 2000, abans esmen-
tada, no ha publicat les zones de pesca controlada? De
quina manera els pescadors poden saber les zones lliu-
res de pesca, sinó es delimiten les zones de pesca con-
trolada?

Palau del Parlament, 23 de març de 2000

Francesc Ferrer i Gironès

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ús de la llengua
catalana a les televisions privades
Tram. 314-01765/06

Formulació: Sr. Francesc Ferrer i Gironès,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El diputat Francesc Ferrer i Gironès, elegit per la cir-
cumscripció de Girona, adscrit al Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’empara del
reglament de la Cambra, formula una pregunta per es-
crit, sobre «la llengua catalana a les TV privades».

Antecedents

Està previst pel quart trimestre d’aquest any la renova-
ció de les concessions administratives de les TV de
gestió privada que el Govern Central ha de revalidar
atesa la seva titularitat. A més a més, cal pensar que
l’autorització no solament serà pels canals analògics,
sinó també pels digitals. I en aquest camp segons les
notícies sembla que també el Govern Central vol auto-
ritzar dos nous canals digitals de nova constitució.

Davant d’aquesta situació, els catalans no podem pas-
sar aquest procés sense reivindicar, allò que preveu
l’art. 20 de la Constitució, en els quals es proclama que
els mitjans de comunicació social que depenguin de
l’Estat, n’ha de garantir «l’accés a aquests mitjans dels
grups socials i polítics significatius, respectant el plu-
ralisme de la societat i de les diferents llengües d’Espa-
nya».

Aquesta darrera garantia de l’accés a les diferents llen-
gües d’Espanya, a la pràctica, els canals de televisió de
titularitat estatal i de gestió privada, no han estat plena-
ment respectada, per la qual cosa considerem que és un
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moment oportú per reclamar els nostres drets col·lectius
i reivindicar els nostres drets lingüístics.

Per això, formulem la següent pregunta per escrit:

– Pensa el Govern de la Generalitat reclamar oficial-
ment els drets lingüístics dels catalans a la programa-
ció dels canals de televisió de gestió privada, que eme-
ten per concessió administrativa de l’Estat?

Palau del Parlament, 24 de març de 2000

Francesc Ferrer i Gironès

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el compliment de
la Resolució 941/V del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció especial
dels espais naturals de la plana del
Vallès, a Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-01766/06

Formulació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Pregunta per escrit al Govern

En resposta a una pregunta (NT 314-00465/06), propo-
sada pel mateix sotasignant, en relació als tràmits ini-
ciats pel Govern per a la redacció d’un pla especial de
protecció del medi natural de les zones de Can
Xercavins, Can Ramoneda i Can roig de Rubí (Vallès
Occidental), el Conseller de Medi Ambient, Honorable
Senyor Felip Puig i Godes, assenyala que la funció del
seu Departament en aquesta qüestió és de “col·laboració
en una acció que ha d’encetar i promoure l’Ajuntament
de Rubí, fet que encara no s’ha produït”. Tanmateix, la
Resolució 941/V, aprovada el 16 de juny de 1999 pel
Parlament de Catalunya, reproduïda literalment en el
cos de resposta del conseller, incorporava el mandat al
Govern “d’impulsar, amb l’Ajuntament de Rubí i les
entitats civils representatives del municipi, la redacció
de l’esmentat pla, amb els objectius que deriven de la
mateixa Llei d’espais naturals”. Així les coses, atesa la
competència conferida legalment al Departament de
Medi Ambient per formular i tramitar plans especials
de protecció del medi natural i del paisatge en tot el
territori de Catalunya i atès el que preveu la susdita
Resolució 941/V, del Parlament de Catalunya,

– Quins són els tràmits i terminis que el Departament
de Medi Ambient preveu per donar compliment a la
Resolució 941/V, del Parlament de Catalunya, per a
impulsar, amb l’Ajuntament de Rubí i les entitats repre-
sentatives del municipi, la redacció d’un Pla especial de
protecció del medi natural de les zones de Can

Xercavins, Can Ramoneda i can Roig, de Rubí (Vallès
Occidental)?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Joan Ridao i Martín

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els pactes en ma-
tèria de turisme urbà signats per la
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelo-
na o el Patronat Municipal de Turisme
de Barcelona
Tram. 314-01767/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique,  diputats del Grup Parlamentari Socialistes –
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 132,133 i concordants del Reglament de la
Cambra, formulen la pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

– Quins plans programes i/o pactes en matèria de turis-
me urbà ha signat la Generalitat de Catalunya amb
l’Ajuntament de Barcelona i/o el Patronat Municipal de
Turisme de Barcelona en el període 1995-1999?

– Quines van ser les quantitats pressupostades per a
cada període i quin el grau de realització?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Bernardo Fernández i Martínez Josep Clofent i
Rosique

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les accions dutes
a terme l’any 1999 en matèria d’orde-
nació i disciplina de mercat en l’àmbit
turístic i els propòsits de capteniment
per a l’any 2000
Tram. 314-01768/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi , fent ús d’allò que es preveu als
articles 132,133 i concordants del Reglament de la
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Cambra, formulen la pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

– Quines són les  accions dutes a terme durant l’any
1999 en matèria d’ordenació i disciplina de mercat en
l’àmbit turístic?

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern
per a l’any 2000 en matèria d’intervenció administra-
tiva, ordenació i disciplina de mercat turístic?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Bernardo Fernández i Martínez Josep Clofent i
Rosique

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla d’actuacions
del consorci Turisme de Catalunya i la
liquidació del pressupost de l’any 1999
Tram. 314-01769/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique, diputats del Grup Parlamentari Socialistes –
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 132,133 i concordants del Reglament de la
Cambra, formulen la pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

– Quin és el Pla d’Actuacions  del Consorci  de Turis-
me de Catalunya per enguany i la liquidació del pres-
supost del 1999 aprovat pel Consell General del Con-
sorci?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Bernardo Fernández Martínez Josep Clofent i Rosique

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el desenvolupa-
ment de l’associacionisme empresari-
al en el sector turístic
Tram. 314-01770/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als

articles 132,133 i concordants del Reglament de la
Cambra, formulen la pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

– Quins són  els plans i /o programes, detallats,  per al
desenvolupament de l’associacionisme empresarial en
el sector turístic duts a terme pel  Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya en el període 1995-1999?

– Quines han estat les quantitats pressupostades per als
esmentats plans i/o programes en cada període  i la li-
quidació del pressupost aprovada  dels anys 1995,
1996, 1997, 1998  i 1999?

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat de Catalunya en matèria de desenvolupa-
ment de l’associacionisme empresarial en el sector tu-
rístic per al període 2000-2004?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Bernardo Fernández i Martínez Josep Clofent i
Rosique

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla d’actuacions
per a l’any 1999 definit per l’anomenat
«Club de Cultura Turisme de Catalu-
nya»
Tram. 314-01771/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique, diputats del Grup Parlamentari Socialistes –
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 132,133 i concordants del Reglament de la
Cambra, formulen la pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

L’anomenat Club de Cultura Turisme de Catalunya va
definir un conjunt d’accions que conformaven el Pla
d’Actuacions per l’any 1999.

– Quines han estat en concret les esmentades accions?

– Quin ha estat el grau de realització d’aquestes acci-
ons?

– Quina era la quantitat pressupostada per dur a terme
aquestes accions?

– Quina ha estat la liquidació aprovada del pressupost?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Bernardo Fernández i Martínez Josep Clofent i
Rosique
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla d’accions
general de màrqueting i comercialitza-
ció, especialment pel que fa a les me-
sures de coordinació dels productes
turístics de Catalunya
Tram. 314-01772/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi , fent ús d’allò que es preveu als
articles 132,133 i concordants del Reglament de la
Cambra, formulen la pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

– Quines mesures es contemplen dins del Pla d’accions
general de màrqueting  i comercialització per coordinar
els diferents productes turístics existents a Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Bernardo Fernández i Martínez Josep Clofent i
Rosique

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les subvencions
atorgades pel Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme i pel consorci Turis-
me de Catalunya a l’Associació Catala-
na d’Agències de Viatges
Tram. 314-01773/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique, diputats del Grup Parlamentari Socialistes –
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 132,133 i concordants del Reglament de la
Cambra, formulen la pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

– Quines i per quin import han estat les subvencions
atorgades per la Conselleria d’Indústria Comerç i Turis-
me i/o el Consorci de Promoció Turística a l’ACAV
durant el període 1995-1999?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Bernardo Fernández i Martínez Josep Clofent i
Rosique

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la publicació d’una
notícia segons la qual el conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i cinc càr-
recs d’aquest Departament han estat
convidats al Perú per agències de viat-
ges
Tram. 314-01774/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique, diputats del Grup Parlamentari  Socialistes –
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 132,133 i concordants del Reglament de la
Cambra, formula les pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

Segons una notícia apareguda al diari EL PAIS edició
Catalunya amb data del 7 de març de 2000, l’Honora-
ble Conseller Sr. Subirà i cinc càrrecs del departament
de Turisme han estat convidats al Perú per agències de
viatges.

– Els diputats sotasignats voldrien saber, en primer lloc
si la notícia és certa.

– En cas afirmatiu, si s’ha acceptat l’esmentada invita-
ció?

– En el supòsit que l’Honorable Conseller i d’altres alts
càrrecs del Departament de Turisme hagin anat al Perú
; quins eren els objectius i si s’han acomplert?

– Si el Consell Executiu  considera profitosos per al
desenvolupament del Turisme de Catalunya aquests ti-
pus d’encontres?

Parlament de Catalunya,  28 de març de 2000

Bernardo Fernández i Martínez Josep Clofent i
Rosique
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els contractes sig-
nats pel Departament d’Indústria, Co-
merç i Turisme o el consorci Turisme
de Catalunya i les empreses Viatges
Montesol i Autocars Molist
Tram. 314-01775/06

Formulació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez i Josep Clofent i
Rosique, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 132,133 i concordants del Reglament de la
Cambra, formulen la pregunta següent al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui resposta per escrit.

– Quins contractes i per quins imports ha signat la Con-
selleria d’Indústria, Comerç i Turisme i/o el Consorci
de Promoció Turística amb les empreses Viatges
Montesol i Autocars Molist en el període 1995-1999?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Bernardo Fernández i Martínez Josep Clofent i
Rosique

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el desplegament
dels Mossos d’Esquadra a la comarca
d’Osona
Tram. 314-01776/06

Formulació: Sra. Flora Vilalta i Sospedra,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Flora Vilalta i Sospedra, Diputada del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formula la pregunta següent al Consell Execu-
tiu, sobre el desplegament dels Mossos d’Esquadra a la
Comarca d’Osona, per tal que sigui resposta per escrit.

– Quina és la dotació en personal i vehicles?

– Quines són les previsions de millora tant pel que fa a
personal com a vehicles?

– Hi ha alguna previsió d’instal·lació de subcomissaria
en algun municipi de la comarca d’Osona?

– Des de la seva implantació, quantes i de quin tipus
han estat les denúncies?

– Quina distribució hi ha de patrulles rurals a la comar-
ca d’Osona pel que fa a rutes de protecció a pobles
petits i nuclis disseminats?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Flora Vilalta i Sospedra

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la localització a
Catalunya de l’empresa Citioperacions
AIE
Tram. 314-01777/06

Formulació: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Rañé i Blasco, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 132, 133 i concordats del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu per tal que sigui contestada amb res-
posta per escrit

El grup Citibank està generant a Catalunya un centre
d’operacions sota la denominació Citioperacions A.I.E.
que gestioni, a més a més de les necessitats del banc, les
de altres empreses del grup empresarial.

La ubicació d’aquesta empresa a Catalunya i més con-
cretament a Barcelona ha rebut el suport d’algunes ins-
tàncies de la Generalitat (CIDEM. Treball...)

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

– Quines accions ha realitzat el Consell Executiu per tal
d’afavorir la localització de l’empresa Citioperacions
AIE a Barcelona?

– Quins ajuts des dels diferents Departaments de la
Generalitat s’han atorgat o està previst concedir a
aquesta empresa fruit de la seva ubicació a Catalunya?

– En cas afirmatiu, existeix algun compromís de l’em-
presa Citioperacions AIE com a contrapartida d’aquests
ajuts?

Palau del Parlament, 5 de abril de 2000

Josep Maria Rañé i Blasco
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les subvencions
atorgades pel Departament de Benes-
tar Social en els darrers cinc anys
Tram. 314-01778/06

Formulació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, segons allò que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent pregunta per tal que li sigui contestada per
escrit.

– Quines han estat les subvencions que, per tots con-
ceptes, ha atorgat el Departament de Benestar Social en
els darrers cinc anys, desglossades per anys, entitats i
quantitats atorgades?

Alberto Fernández Díaz

Palau del Parlament, 29 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les subvencions
atorgades pel Departament de Cultura
en els darrers cinc anys
Tram. 314-01779/06

Formulació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, segons allò que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent pregunta per tal que li sigui contestada per
escrit.

– Quines han estat les subvencions que, per tots con-
ceptes, ha atorgat el Departament de Cultura en els
darrers cinc anys, desglossades per anys, entitats i
quantitats atorgades?

Alberto Fernández Díaz

Palau del Parlament, 29 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’import pendent
de pagament dels ajuts de la Unió Eu-
ropea als cultius herbacis
Tram. 314-01780/06

Formulació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 132 i133 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu per tal que li sigui contestada amb resposta escri-
ta.

D’acord amb la resposta a una pregunta escrita formu-
lada per aquest Grup Parlamentari, el dia 16 de febrer
d’enguany, sobre l’import dels interessos del pagament
amb demora de les ajudes de la Unió Europea als con-
reus herbacis, a hores d’ara resten encara pendent de
pagament un nombre reduït d’expedients.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quin és l’import que resta pendent de pagament dels
ajuts als cultius herbacis desglossat per destinataris?

M. Dolors Montserrat i Culleré

Palau del Parlament, 29 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’un centre d’atenció primària a Tore-
lló (Osona)
Tram. 314-01781/06

Formulació: Sra. Flora Vilalta i Sospedra,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Flora Vilalta i Sospedra, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formula la pregunta següent al Consell Execu-
tiu  per tal que sigui resposta per escrit.

El Ple de l’Ajuntament de Torelló amb data 30 de se-
tembre de 1999 va acordar per unanimitat, cedir gratu-
ïtament en propietat al Servei Català de la Salut un ter-
reny-finca de 5.511,80 m2. Perquè en benefici de la
població es construeixi un Centre d’Atenció Primària.
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És per tot això que es formula la pregunta següent:

– Quan es donarà a conèixer el projecte de l’obra?

– Quina és la previsió d’inici de l’obra?

– Quina dotació econòmica hi ha prevista per l’any
2000?

– Quina és la previsió per la seva entrada en funciona-
ment?

– Quins nuclis de població atendrà l’àrea bàsica?

– Quins serveis es donaran?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Flora Vilalta i Sospedra

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el funcionament
del servei de correus, especialment
pel que fa a l’àmbit rural
Tram. 314-01782/06

Formulació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, Ramon Vilalta i Oliva,
Montserrat Duch i Plana, Manel Nadal i Farreras i Joan
Roma i Cunill, diputades i diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que
disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent pregunta per tal de que
sigui contestada per escrit.

El servei de Correus és un servei públic bàsic per a tots
els ciutadans que ha de garantir l’Administració Públi-
ca, tot i coneixedors de les dificultats de garantir equi-
tat en aquest servei en l’àmbit rural aïllat, el Grup Par-
lamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi considera
que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per a man-
tenir el servei en el món rural. Al llarg dels darrers anys
el servei a les masies aïllades ha empitjorat i per a po-
der concretar les dades el Grup Parlamentari Socialis-
tes-Ciutadans pel Canvi formula la següent pregunta
per la qual sol·licita resposta escrita.

– Quin seguiment ha fet el Consell Executiu del Servei
de Correus de Catalunya per cada una de les provínci-
es, comarques i municipis els darrers anys 1990-1999?

– Quin era i és el nombre de treballadors de Correus,
segons informacions que disposa el Consell Executiu,
que fan repartiment a domicili per cada província, di-
ferenciant ciutats i zones aïllades, a desembre de 1990,
1995 i 1999?

– És coneixedor el Consell Executiu del nombre i situ-
ació de masies aïllades a Catalunya que no gaudeixen

de servei a domicili de Correus i el nombre i situació de
les masies que no gaudeixen de repartiment diari?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Marina Geli i Fàbrega, Ramon Vilalta i Oliva,
Montserrat Duch i Plana, Manel Nadal i Farreras, Joan
Roma i Cunill

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les escoles relaci-
onades amb l’ensenyament de profes-
sions vinculades al turisme
Tram. 314-01783/06

Formulació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb dos altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Assumpta Baig i Torras i Josep
Clofent i Rosique, diputats i diputada del Grup parla-
mentari Socialistes -  Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132 i 135 del reglament
de la Cambra, formulen la següent pregunta al Consell
Executiu per tal que sigui resposta per escrit.

– Quin és el cens d’escoles relacionades amb l’ense-
nyament de professions vinculades al turisme a Catalu-
nya?

– Quines d’aquestes escoles tenen una gestió privada?

– Quines han sigut les subvencions rebudes per aques-
tes escoles de gestió privada durant els anys 1998 i
1999?

– En quines escoles i en quines quantitats s’ha repartit
aquesta despesa?

– Quina ha estat en els anys 1998 i 1999 la despesa del
Departament d’Ensenyament en les escoles de titulari-
tat pública vinculades al turisme?

– En quines escoles i en quines quantitats s’ha repartit
aquesta despesa?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Francesc Boya i Alós, Assumpta Baig i Torras, Josep
Clofent i Rosique
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la problemàtica de
les escoles rurals de la Vall d’Aran,
l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà
Tram. 314-01784/06

Formulació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb tres altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, As-
sumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana, diputats
i diputades del Grup parlamentari Socialistes -  Ciuta-
dans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles
132 i 135 del reglament de la Cambra, formulen la se-
güent pregunta al Consell Executiu sobre la problemà-
tica de les escoles rurals de la Val d’Aran, Alta
Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà, per tal que
sigui resposta per escrit.

Les comarques de la Val d’Aran, Alta Ribagorça,
Pallars Jussà i Pallars Sobirà, presenten greus proble-
màtiques en la xarxa educativa pròpies de les escoles
d’àmbit rural.

La constant evolució de la població escolar i les dificul-
tats existents en els mitjans de transport escolar, fa que
el manteniment de les escoles rurals d’aquestes comar-
ques pateixi greus dificultats.

Per tal d’analitzar el futur de la població escolar, revi-
sar les necessitats d’equipament, programes i recursos
educatius, els diputats sotasignats formulen la següent
pregunta:

– Quina ha estat l’evolució de la població escolar 3-16
anys al llarg dels darrers deu anys 1989-1999 i quines
són les perspectives a cinc anys vistes les comarques de
la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars
Sobirà, municipi per municipi?

– Quina és la població escolar de cada escola de primà-
ria (CEIP) de la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars
Jussà i Pallars Sobirà, el curs 1999-2000 i quina era els
anteriors cinc cursos, així com la població escolar de
secundària obligatòria (IES) 12-16 anys, batxillerat,
cicles formatius, cursos de garantia social el curs 1999-
2000?

– Quines són les previsions del Departament d’Ense-
nyament d’inversió per cada centre educatiu des les
comarques de la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars
Jussà i Pallars Sobirà pel proper quadrienni 2000-
2004?

– Quina valoració fa el Departament d’Ensenyament
respecte als cicles formatius, cicle mitjà i superior a les
comarques de la  Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars
Jussà i Pallars Sobirà i quines són les previsions pels
cursos propers?

– Quina és la població infantil de 0-3 anys a la Val
d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà i
en quin percentatge i en quin tipus de recursos escola
bressol estan atesos, en el curs 1999-2000 i quines són
les previsions pels propers quatre anys de creació de
places d’escola bressol públiques?

– Quin és el nombre d’alumnes en etapa escolar obli-
gatòria o no que utilitzen el transport escolar durant el
curs 1999-2000 a les comarques de la Val d’Aran, Alta
Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà?

– Quin és el nombre d’alumnes en etapa escolar obli-
gatòria a la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i
Pallars Sobirà que disposen de menjador gratuït i quan-
tes beques de menjador i per quins criteris durant el
curs 1999-2000?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, As-
sumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’habitatges de preu taxat a les comar-
ques de l’Alta Ribagorça, el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran
Tram. 314-01785/06

Formulació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, dipu-
tats del Grup parlamentari Socialistes -  Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles
132,133 i concordants del reglament de la Cambra,
formulen la pregunta següent  al Consell Executiu per
tal que li sigui resposta per escrit.

– Quantes vivendes de preu taxat ha construït el Govern
en els anys 1998 i 1999 a les comarques de la
Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà i la Val
d’Aran?

– A quins pobles s’han portat a terme aquestes cons-
truccions i en quin nombre?

– Quines són les noves actuacions previstes als propers
anys en aquestes comarques?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Francesc Boya i Alós Joaquim Llena i Cortina
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris de
construcció habitatges de preu taxat
Tram. 314-01786/06

Formulació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -  Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles
132,133 i concordants del Reglament de la Cambra,
formulen la pregunta següent  al Consell Executiu per
tal que li sigui resposta per escrit.

La finalitat dels ajuts per als habitatges de preu taxat és
facilitar l’accés a la propietat d’una primera vivenda per
aquelles famílies amb dificultats econòmiques per ac-
cedir-hi als preus de mercat.

És per això que es formula la pregunta següent:

– Quins són els criteris del govern per a decidir la cons-
trucció d’habitatges de preu taxat?

– Li consta a aquest govern que moltes d’aquestes
vivendes són adjudicades per a ser utilitzades com a
segones residències?

– Li consten les denúncies fetes per alguns compradors
d’aquestes vivendes, segons les quals, el seu preu ha
estat augmentat arbitràriament pels promotors d’aques-
tes construccions, sense que aquest increment consti en
cap document contractual entre ambdues parts?

– Quines mesures pensa prendre el govern per a evitar
aquests abusos i aprofitaments indeguts dels ajuts per a
l’accés a vivendes de preu taxat?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Francesc Boya i Alós Joaquim Llena i Cortina

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els dèficits estruc-
turals i de personal dels centres i resi-
dències per a la gent gran
Tram. 314-01787/06

Formulació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, Josep M. Rañé i Blasco, Carme
Figueras i Siñol, Pilar Malla i Escofet i Carme Valls i
Llobet, diputades i diputat del Grup Parlamentari Soci-
alistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent pregunta per tal que sigui contestada per
escrit.

El sindicat UGT ha denunciat públicament, en dades
recents, les mancances de qualitat de serveis per les
persones grans –centres de dia, residències, centres
sociosanitaris– especialment privats a Catalunya, tant
en relació a les infraestructures com als recursos hu-
mans, pocs treballadors i molta precarietat.

El Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi
formula la següent pregunta per la qual sol·licita respos-
ta escrita.

– Quin és el nombre d’inspeccions fetes el 1999 pel
Departament de Benestar Social a Centres de Dia, Re-
sidències, Centres sociosanitaris privats o de finança-
ment públic o públics (per separat), on es van detectar
dèficits estructurals per a cada una de les Delegacions
Territorials?

– Quin és el nombre d’inspeccions fetes el 1999 pel
Departament de Benestar Social a Centres de Dia, Re-
sidències, Centres sociosanitaris privats, públics o de
finançament públic –per separat– on es van detectar
dèficits de personal, per cada una de les Delegacions
Territorials?

– Quin és el grau de coneixement del Departament de
Benestar Social del nombre d’equipaments socials per
a la gent gran a Catalunya, de titularitat o pública, pri-
vada o de finançament públic que treballen habitual-
ment amb empreses de treball temporal, per a cada una
de les Delegacions Territorials de Catalunya, a desem-
bre de 1999?

Palau del Parlament, 28 de març de 2000

Marina Geli i Fàbrega, Josep M. Rañé i Blasco, Carme
Figueras i Siñol, Pilar Malla i Escofet, Carme Valls i
Llobet
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el compliment de
la Resolució 492/V del Parlament de
Catalunya, relativa a la Taula d’Acords
per a una Política Consensuada en
Drogodependències
Tram. 314-01788/06

Formulació: Sra. Marina Geli i Fàbrega, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que dis-
posen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– Quines accions ha dut a terme el Consell Executiu per
a fer efectiu el compliment de la Resolució 492/V del
Parlament de Catalunya, relativa a la Taula d’Acords
per a una Política Consensuada en Drogodependènci-
es?

Palau del Parlament, 29 de març de 2000

Marina Geli i Fàbrega
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el reglament del
personal tècnic i directiu dels museus
Tram. 314-01789/06

Formulació: Sr. Joan Surroca i Sens, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens i Montserrat Duch i Plana, diputada
i diputat  del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 132
i 133 del Reglament de la Cambra, formulen la següent
pregunta al Consell Executiu, perquè sigui contestada
per escrit.

La Llei 17/1990, de 20 de novembre, de Museus de
Catalunya, preveu en el seu article 14.1, el desenvolu-
pament, mitjançant reglament, de les condicions pro-
fessionals del personal tècnic i directiu dels museus.
Aquest és un dels darrers aspectes que resten per des-
plegar de la Llei i que no incloure el Decret 35/1992, de
10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/
1990. Han passat quasi deu anys, i malgrat que les con-
verses mantingudes en els anys 1997-1999 entre el
Departament de Cultura i la Junta de Museus de Cata-

lunya amb l’Associació de Museòlegs de Catalunya
van produir aproximacions significatives sobre aspec-
tes de l’articulat, el cert és que els diversos esborranys
no han superat els esculls de l’aparell jurídic del Depar-
tament. Mentrestant, des de l’Administració no es pot
garantir ni exigir l’accés de professionals del món de la
museologia als llocs de treball de perfil tècnic superi-
or, inclosa la direcció, dels museus de Catalunya per
l’absència d’una normativa al respecte.

És per tot això que es formula la pregunta següent:

– Quina és la situació real del projecte de reglament del
personal tècnic i directiu dels museus?

– Quines són les previsions en relació a la seva promul-
gació definitiva?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Joan Surroca i Sens Montserrat Duch i Plana

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la representació
municipal en el Consell Rector del
Museu d’Arqueologia de Catalunya
Tram. 314-01790/06

Formulació: Sr. Joan Surroca i Sens, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens i Montserrat Duch i Plana, diputada
i diputat  del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 132
i 133 del Reglament de la Cambra, formulen la següent
pregunta al Consell Executiu, perquè sigui contestada
per escrit.

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus de Ca-
talunya preveu, al seu article

38d., que els municipis tenen representació als òrgans
de govern dels museus d’administració pública radicats
al terme municipal.

És per això que es formula la pregunta següent:

– Com s’ha aplicat aquesta disposició pel que fa al
Consell Rector del Museu d’Arqueologia de Catalunya,
que té seus a Barcelona, Girona, Ullastret, Olèrdola i
l’Escala?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Joan Surroca i Sens Montserrat Duch i Plana
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Museu d’Arque-
ologia de Catalunya i el Museu Nacio-
nal Arqueològic de Tarragona
Tram. 314-01791/06

Formulació: Sr. Joan Surroca i Sens, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens i Montserrat Duch i Plana, diputada
i diputat  del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 132
i 133 del Reglament de la Cambra, formulen la següent
pregunta al Consell Executiu, perquè sigui contestada
per escrit.

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus de Ca-
talunya preveu, en la seva Disposició Addicional Sego-
na.6 l’establiment de relacions de col·laboració i de
coordinació del Museu d’Arqueologia de Catalunya
amb el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
(MNAT).

És per això que es formula la pregunta següent:

– Quina és la situació actual de confluència i de vincu-
lació del MNAT respecte al MAC?

– Quina és la situació actual de confluència i de vincu-
lació del MNAT respecte del projecte de Consorci
d’Arqueologia de Tarragona?

– Quina és la situació actual de les converses amb el
Ministeri de Cultura en relació al traspàs de la titulari-
tat del MNAT a la Generalitat de Catalunya?

– Quina és la situació actual de les converses amb el
Ministeri de Cultura en relació al finançament de la
nova seu del MNAT?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Joan Surroca i Sens Montserrat Duch i Plana

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la situació del
Museu d’Història de Catalunya en el
sistema museístic català
Tram. 314-01792/06

Formulació: Sr. Joan Surroca i Sens, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens i Montserrat Duch i Plana, diputada
i diputat  del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 132
i 133 del Reglament de la Cambra, formulen la següent
pregunta al Consell Executiu, perquè sigui contestada
per escrit.

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus de Ca-
talunya, estableix el marc general d’ordenació museís-
tica de Catalunya i crea els Museus nacionals i altres
figures de museus. Posteriorment, al marge de l’orde-
nació museística prevista a la Llei, el Govern va crear
el Museu d’Història de Catalunya.

És per això que es formula la següent pregunta:

– A quina de les figures previstes a la Llei pertany l’es-
mentat museu?

– Com s’imbrica l’esmentat museu en el sistema muse-
ístic català dissenyat en l’esmentada Llei?

– En quins altres museus del territori està previst que
s’hi relacioni?

Palau del Parlament, 27 de març de 2000

Joan Surroca i Sens Montserrat Duch i Plana

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ampliació de
l’hospital comarcal de Sant Boi de Llo-
bregat (Baix Llobregat) i la supressió
dels barracons de l’institut d’ensenya-
ment secundari Ítaca
Tram. 314-01793/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu per tal que li sigui contestada amb resposta escri-
ta.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari:

– Quines són les previsions del Consell Executiu pel
que fa al trasllat o la desaparició dels barracons exis-
tents a l’Institut d’Ensenyament Secundari Ítaca, de
Sant Boi de Llobregat per tal de procedir a l’ampliació
de les instal·lacions de l’Hospital Comarcal ubicat al
municipi de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)?

Daniel Sirera i Bellés

Palau del Parlament, 29 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el compliment de
la Resolució 870/V del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’un comi-
tè d’experts perquè faci una anàlisi
sobre les medicines no convencionals
Tram. 314-01794/06

Formulació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol i Marina Geli i Fàbrega, dipu-
tades del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel
Canvi, fent ús del que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent pregunta
per tal que sigui contestada per escrit.

– Quines accions ha dut a terme el Consell Executiu per
a fer efectiu el compliment de la Resolució 870/V del
Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un comitè
d’experts perquè faci una anàlisi sobre les medicines no
convencionals?

Palau del Parlament, 29 de març de 2000

Carme Figueras i Siñol Marina Geli i Fàbrega

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’una rotonda a la carretera C-244, a
Canyelles (Garraf)
Tram. 314-01795/06

Formulació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que preveu els articles 132, 133 i concordants del Re-

glament de la Cambra formula la pregunta següent al
Consell Executiu per tal que sigui resposta per escrit.

En el pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any
1999 hi havia una partida per a l’execució d’una roton-
da a la C-244.

Aquesta rotonda ha de possibilitar la connexió tranquil·-
la entre el casc urbà o històric de Canyelles i la nova
expansió lògica (Califòrnia i Nous Canyelles) a l’altra
banda de la C-244.

És per això que es formula la pregunta següent:

– Quin és el calendari previst per a la realització
d’aquesta rotonda?

Palau del Parlament, 29 de març de 2000

M. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les actuacions per
a facilitar la circulació de vehicles a la
carretera C-244
Tram. 314-01796/06

Formulació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que preveu els articles 132, 133 i concordants del Re-
glament de la Cambra formula la pregunta següent al
Consell Executiu per tal que sigui resposta per escrit.

Darrerament podem apreciar i molt més en la tempora-
da d’estiu una gran quantia de cotxes i camions en la C-
244 en el tram corresponent entre la nova zona indus-
trial de Venca i l’entrada a l’A-16 degut principalment
a les rotondes d’entrada i sortida a l’autopista.

Una de les possibles solucions seria la necessitat d’un
tercer carril lent per a camions i altres vehicles de ve-
locitats baixes des de l’alçada de la masia d’en Notari
fins a la primera rotonda.

És per això que es formula la pregunta següent:

– Quin és el capteniment del Govern respecte aquest
tram de la C-244 per tal de facilitar agilitat en la circu-
lació de vehicles?

Palau del Parlament, 29 de març de 2000

M. Assumpta Baig i Torras
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’una central tèrmica als termes muni-
cipals de Móra la Nova i Tivissa (Ribe-
ra d’Ebre)
Tram. 314-01797/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
juntament amb dos altres diputats del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, Bet Font i Montanyà i Dolors
Comas d’Argemir i Cendra, diputats del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord amb
allò que preveu l’article 132 del Reglament de la Cam-
bra, formulen les següents preguntes al Consell Execu-
tiu, per tal que siguin contestades per escrit.

– El Consell Executiu ha atorgat, o té previst atorgar,
una llicència per a la construcció d’una central tèrmi-
ca als termes municipals de Móra la Nova i Tivissa?

– En cas que la resposta a la pregunta número 1 sigui
afirmativa, la central tèrmica que s’ubicarà als termes
municipals de Móra la nova i Tivissa serà de cicle com-
binat?

– En cas que la resposta a la pregunta número 1 sigui
afirmativa, quants megawatts està previst que produeixi
la central tèrmica que s’ubicarà als termes municipals
de Móra la Nova i Tivissa?

– En cas que la resposta a la pregunta número 1 sigui
afirmativa, quina és la previsió d’emissió de CO² de la
central tèrmica que s’ubicarà als termes municipals de
Móra la Nova i Tivissa?

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu respecte a la concessió de llicències per a la
construcció de centrals tèrmiques a Catalunya?

– Quantes llicències per a la construcció de centrals
tèrmiques han estat sol·licitades en els darrers 2 anys?
Quantes han estat concedides? En quins municipis?

– Quantes llicències per a la construcció de centrals
tèrmiques preveu atorgar en els propers anys? En quins
municipis? Quants megawatts de potència està previst
que produeixi cadascuna d’aquestes centrals tèrmi-
ques?

Palau del Parlament,  31 de març de 2000

Joan Boada i Masoliver, Portaveu; Bet Font i
Montanyà, Portaveu adjunta; Dolors Comas d’Argemir
i Cendra, Diputada

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la publicació de
diccionaris bilingües o multilingües,
especialment pel que fa a les subven-
cions a l’edició atorgades pel Departa-
ment de Cultura
Tram. 314-01798/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Pregunta per escrit al Govern

– En els darrers anys, quines subvencions a l’edició ha
rebut la publicació de diccionaris bilingües o
multilingües una de les llengües dels quals és el català
–per part del Departament de Cultura, amb especifica-
ció dels títols, editorials i quantitats?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000

Josep Bargalló Valls

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la publicació de
diccionaris bilingües o multilingües,
especialment pel que fa als ajuts en
forma d’adquisició d’exemplars ator-
gats pel Departament de Cultura
Tram. 314-01799/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Pregunta per escrit al Govern

– En els darrers anys, quins ajuts en forma d’adquisi-
ció d’exemplars en concepte de «suport genèric» ha
rebut la publicació de diccionaris bilingües o
multilingües –una de les llengües dels quals és el cata-
là– per part del Departament de Cultura, amb especifi-
cació dels títols, editorials i quantitats?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000

Josep Bargalló Valls
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les produccions o
coproduccions del Teatre Nacional de
Catalunya que han efectuat represen-
tacions fora de la seu del TNC
Tram. 314-01800/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Pregunta per escrit al Govern

– Quines produccions o coproduccions del Teatre Na-
cional de Catalunya, des de la seva fundació, han efec-
tuat representacions fora de la seu del TNC? Quantes
representacions cadascuna d’elles? En quines poblaci-
ons?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000

Josep Bargalló Valls

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les produccions o
coproduccions que ha estrenat el Tea-
tre Nacional de Catalunya
Tram. 314-01801/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Pregunta per escrit al Govern

– Quantes produccions o coproduccions ha estrenat el
Teatre Nacional de Catalunya, des de la seva fundació?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000

Josep Bargalló Valls

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’es-
pectadors de les produccions repre-
sentades al Teatre Nacional de Catalu-
nya
Tram. 314-01802/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Pregunta per escrit al Govern

– L’any 1999, quin ha estat el nombre d’espectadors de
cadascuna de les produccions representades al Teatre
Nacional de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000

Josep Bargalló Valls

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la publicació de
diccionaris bilingües o multilingües,
especialment pel que fa a les subven-
cions atorgades pel Comissionat per a
Actuacions Exteriors i, posteriorment,
per la Direcció General de Relacions
Exteriors del Departament de la Presi-
dència
Tram. 314-01803/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Pregunta per escrit al Govern

– En els darrers anys, quines subvencions o ajuts ha
rebut la publicació de diccionaris bilingües o
multilingües –una de les llengües dels quals és el cata-
là– per part del Comissionat per a Actuacions Exteriors
i, posteriorment, la Direcció General d’Exteriors del
Departament de Presidència?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000

Josep Bargalló Valls
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el transport sanita-
ri dels afectats per la malaltia de
Pàrkinson que reben tractament de
rehabilitació en centres hospitalaris
privats
Tram. 314-01804/06

Formulació: Sra. M. Ángeles Esteller
Ruedas, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àngels Esteller i Ruedas, diputada 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 per tal que li sigui contestada per escrit.

Les persones amb malalties de Parkinson que precisen
tractament rehabilitador i reben aquest tractament en
centres hospitalaris privats, no tenen dret a transport
sanitari, tot i que la seva malaltia fa impossible el seu
desplaçament en transport ordinari.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Té previst el Consell Executiu ampliar l’ús de trans-
port sanitari a aquells pacients afectats de Parkinson o
d’altres patologies quan s’hagin de desplaçar a sessions
de rehabilitació sempre que estigui indicat pel facultatiu
responsable, tot i que rebin el tractament en centres
hospitalaris no contractats pel Servei Català de la Salut?

Àngels Esteller i Ruedas

Palau del Parlament, 31 de març de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre
d’equips d’atenció a la infància i a
l’adolescència que actuen a Catalunya
Tram. 314-01806/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Argemir
i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra, formula les següents preguntes per
tal que siguin contestades per escrit.

El Servei d’Atenció a la infància i la adolescència en alt
risc social és un recurs importantíssim dins la xarxa
d’atenció a la infància.

Tenint en compte que un EAIA han de donar servei a
una població de 140.000 habitants, interessa saber a
aquesta diputada:

– Quin és el número d’equips existents a la província de
Barcelona i amb quines administració és té signat el
conveni?

– Quin és el número d’equips existents a la província de
Girona i amb quines administració és té signat el con-
veni?

– Quin és el número d’equips existents a la província de
Tarragona i amb quines administració és té signat el
conveni?

– Quin és el número d’equips existents a la província de
Lleida i amb quines administració és té signat el con-
veni?

– Quines són les poblacions que encara no tenen imple-
mentat EAIA?

– Quines són les poblacions que, segons la Direcció
General de Justícia, requereix l’ampliació dels equips?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els vehicles afec-
tats per la prohibició de venda de ben-
zina amb plom, l’1 de gener de 2002
Tram. 314-01807/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya,  d’acord amb allò que
preveuen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu per tal que li sigui contestada amb resposta escri-
ta.

A partir del primer de gener de l’any 2002 estarà pro-
hibida la venda de la benzina amb plom a Catalunya.

Aquesta prohibició provocarà que molts propietaris
hagin de realitzar modificacions tècniques importants
en els seus vehicles, com ara la instal·lació d’un catalit-
zador que, en molts casos, pot superar les dues-centes
mil pessetes, sense comptar la despesa que suposa la
mà d’obra.

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

– Quin és el nombre de vehicles que es veuran afectats
per la prohibició de venda de benzina amb plom el pri-
mer de gener de l’any 2002 a Catalunya, desglossat per
províncies?
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– Quines accions ha pres o té previst prendre el Consell
Executiu per tal de proporcionar algun tipus d’ajut als
propietaris d’aquests vehicles per tal d’adaptar-los a
l’ús de benzina sense plom?

Daniel Sirera i Bellés

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’actuació dels ar-
tificiers del cos de Mossos d’Esquadra
abans de fer explotar un vehicle esta-
cionat al carrer Sant Honorat
Tram. 314-01808/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya,  d’acord amb allò que
preveuen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu per tal que li sigui contestada amb resposta escri-
ta.

Artificiers del Cos dels Mossos d’Esquadra van fer es-
clatar la matinada del proppassat divendres el maleter
d’un vehicle particular que es trobava mal aparcat al
lateral del Palau de la Generalitat, en el carrer de Sant
Honorat.

Segons informacions publicades als mitjans de comu-
nicació, el propietari del vehicle és l’alcalde de CiU al
municipi de Vilamacolum (Alt Empordà).

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

– Quines són les raons per les quals els Mossos d’Es-
quadra no van comprovar la matrícula del vehicle i si
aquesta es corresponia amb el vehicle explosionat o
s’havia denunciat el seu robatori?

– Quin és el protocol d’actuació dels membres del Cos
de Mossos d’Esquadra davant de situacions d’aquestes
característiques?

– Quina és la raó per la qual els membres del Cos de
Mossos d’Esquadra no van requerir l’assistència dels
artificiers dels membres dels cossos i forces de segure-
tat de l’Estat, tenint com tenen aquests cossos la com-
petència en matèria antiterrorista?

Daniel Sirera i Bellés

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2000
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