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

1.25. Preguntes al Govern
1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversions previstes en
el Pla estratègic de l’Alt Berguedà per a l’any 2002
(tram. 314-09286/06). Resposta del Govern. 16

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin nombre d’incidències relaci-
onades amb els menors internats en els centres L’Al-
zina i Els Castanyers de Palau-solità i Plegamans
(Vallès Occidental) han estat registrades durant l’any
2001 (tram. 314-09333/06). Resposta del Govern. 18

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’incidents cau-
sats pels menors internats al centres L’Alzina i Els
Castanyers a Palau-solità i Plegamans (Vallès
Occidental) (tram. 314-09334/06). Resposta del
Govern. 18

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible saturació de
l’edifici dels jutjats de Mataró (Maresme) en el mo-
ment en què es desplegui tota la planta judicial pre-
vista (tram. 314-10039/06). Resposta del Govern. 19

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el grau de compliment de
les funcions assignades als centres d’acollida
Puigvistós i Misericòrdia, de Girona (tram. 314-
10108/06). Resposta del Govern. 19

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tancament del centre
d’acollida Puigvistós, de Girona (tram. 314-10110/
06). Resposta del Govern. 20

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la gestió del centre d’aco-
llida Puigvistós, de Celrà (Gironès) (tram. 314-
10111/06). Resposta del Govern. 21

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un centre
de contenció entre els municipis de Santa Maria de
Palautordera i Sant Celoni (Vallès Oriental) (tram.
314-10112/06). Resposta del Govern. 21

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el balanç i el dèficit acumu-
lat dels hospitals que pertanyen a la Xarxa Hospi-
talària d’Utilització Pública (XHUP) (tram.
314-10115/06). Resposta del Govern. 22

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’increment de la població
immigrada al Berguedà (tram. 314-10195/06).
Resposta del Govern. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’alliberament de fangs a
les preses (tram. 314-10196/06). Resposta del
Govern. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el personal de l’Agència
Catalana de l’Aigua destinat al control dels embas-
saments (tram. 314-10199/06). Resposta del Go-
vern. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la fase de tramitació en
què es troba el Pla de protecció de zones humides
(tram. 314-10201/06). Resposta del Govern. 24

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el balanç d’aplicació del
document «Criteris tècnics a tenir en compte per
l’ACA en l’elaboració dels informes preceptius en la
tramitació del planejament urbanístic», elaborat per
l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 314-10210/
06). Resposta del Govern. 25

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’afectació dels terrenys
del barri de la Barceloneta, de Gavà (Baix Llobre-
gat) (tram. 314-10229/06). Resposta del Govern. 25

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el bloqueig del Pla especial
de reforma interior (PERI) del barri de la
Barceloneta, a Gavà (Baix Llobregat) (tram. 314-
10230/06). Resposta del Govern. 26

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins són els projectes de
reforma i adequació del barri de la Barceloneta, de
Gavà (Baix Llobregat) (tram. 314-10231/06). Res-
posta del Govern. 26

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució de les poblacions
de polla blava reintroduïdes a Catalunya durant els
anys 1990 a 1996 (tram. 314-10243/06). Respos-
ta del Govern. 26

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució de les poblacions
de cabirol reintroduïdes a Catalunya durant els
anys 1990 a 1996 (tram. 314-10244/06). Respos-
ta del Govern. 27
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de llicències de
caça atorgades a Catalunya durant les tempora-
des 2000-2001 i 2001-2002 (tram. 314-10249/06).
Resposta del Govern. 28

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la inversió d’Al-pi compro-
mesa per a l’any 2002 i la real pressupostada
(tram. 314-10259/06). Resposta del Govern. 29

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació de llocs de tre-
ball prevista per Al-pi per a l’any 2002 (tram. 314-
10260/06). Resposta del Govern. 29

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’activitat de recerca i des-
envolupament (R+D) d’Al-pi (tram. 314-10261/06).
Resposta del Govern. 29

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de clients em-
presarials d’Uni-2 traspassats a Al-pi (tram. 314-
10262/06). Resposta del Govern. 30

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els avals prestats a Al-pi i
el garantiment del compliment dels compromisos
adquirits amb la seva privatització (tram. 314-
10263/06). Resposta del Govern. 30

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres de construcció
d’una passarel·la de vianants sobre el barranc de
la Xamora, a la carretera C-37 al pas per Valls i
Alcover (Alt Camp) (tram. 314-10313/06). Res-
posta del Govern. 30

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’emissió d’anuncis a TV3,
Canal 33 i Catalunya Ràdio en altres llengües que
la catalana (tram. 314-10327/06). Resposta del
Govern. 30

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de llicències de
caça atorgades durant les temporades 2000-2001
i 2001-2002 (tram. 314-10330/06). Resposta del
Govern. 34

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de compliment de la
resolució 503/VI del Parlament de Catalunya so-
bre la idoneïtat dels límits de les actuals zones
d’especial protecció per als ocells (ZEPA) (tram.
314-10331/06). Resposta del Govern. 34

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el projecte Illa de Blanes (Selva)
(tram. 314-10340/06). Resposta del Govern. 35

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la previsió de l’adjudicació
de les obres de l’IES de la Bisbal (Baix Empordà)
(tram. 314-10346/06). Resposta del Govern. 35

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aportació econòmica per
al millorament del Front de Mar de la urbanització
Empuriabrava (Alt Empordà) (tram. 314-10348/
06). Resposta del Govern. 35

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions fetes per a
impulsar la construcció d’un centre multimodal a
prop de l’aeroport de Girona (tram. 314-10356/06).
Resposta del Govern. 36

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els projectes de construc-
ció de noves pistes d’esquí al Pirineu de Lleida
(tram. 314-10369/06). Resposta del Govern. 36

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions d’inici de les
obres de millorament de la carretera C-17, al pas
pel Vallès Oriental (tram. 314-10370/06). Respos-
ta del Govern. 36

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la política de contractació
de personal de l’Ajuntament de Premià de Dalt
(Maresme) (tram. 314-10371/06). Resposta del
Govern. 37

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació actual del pro-
jecte del nou accés a Sant Vicenç de Castellet
(Bages) des de la C-16 (tram. 314-10374/06).
Resposta del Govern. 37

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sancions imposades
durant els anys 1999 a 2001 per l’incompliment de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos
(tram. 314-10394/06). Resposta del Govern. 37

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’import de les subvenci-
ons rebudes per les diferents entitats i centres
culturals de Catalunya, els darrers cinc anys
(tram. 314-10417/06). Resposta del Govern. 38

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el traçat de la línia elèc-
trica de Coll de Pal (Berguedà) ocupa alguna part
del Parc Natural del Cadí-Moixeró (tram. 314-
10423/06). Resposta del Govern. 38

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si s’ha fet cap estudi en
relació a l’impacte ambiental del traçat actual de la
línia elèctrica de Coll de Pla (Berguedà-Cerdanya)
(tram. 314-10424/06). Resposta del Govern. 38

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ampliació de torres en la
línia elèctrica de Coll de Pal (Berguedà-Cerdanya)
(tram. 314-10425/06). Resposta del Govern. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si les autoritats del Parc
Natural de Cadí-Moixeró han estat consultades en
relació al projecte de millorament de la línia elèctri-
ca de Coll de Pal (Berguedà-Cerdanya) (tram. 314-
10426/06). Resposta del Govern. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals no
s’ha creat encara la Mesa Sectorial d’Universitats
(tram. 314-10431/06). Resposta del Govern. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan es preveu crear la
Mesa Sectorial d’Universitats (tram. 314-10432/
06). Resposta del Govern. 40

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el personal de l’Administra-
ció que es beneficiarà de les mesures de concilia-
ció del treball amb la vida familiar (tram.
314-10433/06). Resposta del Govern. 40

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions d’execució
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de la segona fase de les obres de millorament dels
regatges dels municipis de la zona oriental de la
Terra Alta (tram. 314-10434/06). Resposta del
Govern. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el calendari d’execució de
la segona fase de les obres de millorament dels
regatges, a Ascó (Riera d’Ebre) (tram. 314-
10435/06). Resposta del Govern. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la previsió de les obres de
millorament dels regatges de suport a l’olivera a
Mas de Barberans (Montsià) (tram. 314-10436/
06). Resposta del Govern. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat dels projectes cons-
tructius de millorament dels regatges de la comu-
nitat de regants de Xerta - riu Sènia (tram.
314-10437/06). Resposta del Govern. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de la tramitació del
projecte constructiu per al regatge de 620 ha a
Freginals (Montsià) (tram. 314-10438/06). Res-
posta del Govern. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del projecte per al
regatges de 75 ha, a l’Ampolla (Baix Ebre) (tram.
314-10439/06). Resposta del Govern. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de la tramitació del
projecte constructiu per al regatge de 300 ha, a la
Sènia (Montsià) (tram. 314-10440/06). Resposta
del Govern. 43

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de la tramitació del
projecte de millora del sanejament de la xarxa prin-
cipal de drenatge dels recs, a Sant Jaume d’Enve-
ja i Amposta (Montsià) (tram. 314-10441/06). Res-
posta del Govern. 43

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compromís de construir
un casal per a la gent gran a Cardona (Bages)
contret pel conseller en cap (tram. 314-10442/06).
Resposta del Govern. 44

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la invitació feta al president
del Comitè de Govern d’Unió Democràtica de Ca-
talunya de clausurar la jornada sobre empresa i
responsabilitat social (tram. 314-10450/06). Res-
posta del Govern. 44

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el seu criteri jurídic davant
els casos de reglamentacio estatal de matèries
amb caràcter bàsic que afectin normes catalanes
amb rang de llei (tram. 314-10454/06). Resposta
del Govern. 44

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació de la compo-
sició i de les funcions del Consell Nacional d’Arxius
(tram. 314-10463/06). Resposta del Govern. 45

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les matèries regulades per
la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i docu-
ments, pendents encara de desplegament (tram.
314-10464/06). Resposta del Govern. 45

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els arxius de Catalunya
que compleixen els requisits necessaris per a és-
ser inscrits en el Registre d’Arxius (tram. 314-
10465/06). Resposta del Govern. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures de suport per
a l’adaptació dels arxius municipals a la Llei 10/
2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (tram.
314-10466/06). Resposta del Govern. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el futur de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó arran de l’aprovació de la Llei 10/
2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (tram.
314-10467/06). Resposta del Govern. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el termini previst per a la
designació dels vocals del Consell d’Administració
de l’Ens Infraestructures Ferroviàries de Catalu-
nya (tram. 314-10470/06). Resposta del Govern. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció de la plantilla
de personal de l’àrea de manteniment de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya (tram. 314-
10523/06). Resposta del Govern. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estudi fet per l’empresa
Cap Gemini & Young en què no s’inclou la càrrega
de treball resultant de fer amb mitjans propis les
tasques que es fan amb contractes externs (tram.
314-10524/06). Resposta del Govern. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost de la contractació
de l’empresa Consultora Cap Gemini Ernst &
Young per Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya (tram. 314-10525/06). Resposta del Go-
vern. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la responsabilitat de la
designació de personal sobrant de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (tram. 314-10526/06).
Resposta del Govern. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris per a elegir els
treballadors sobrants a Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (tram. 314-10527/06). Resposta
del Govern. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la negociació entre Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya i els repre-
sentants sindicals per a determinar el personal
afectat d’acomiadament (tram. 314-10528/06).
Resposta del Govern. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si Ferrocarrils de la Gene-
ralitat i la consultora Cap Gemini Ernst & Young
han determinat l’externalització de les tasques del
manteniment preventiu (tram. 314-10529/06).
Resposta del Govern. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible externalització
de les tasques de manteniment de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (tram. 314-10530/06).
Resposta del Govern. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació d’un parc natural
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d’ocells esteparis a la zona de Mas de Melons, a
Castelldans (Garrigues) (tram. 314-10545/06).
Resposta del Govern. 50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les declaracions fetes pel
president de la Generalitat en què establia una si-
militud entre el canvi de la situació institucional de
Gibraltar i la de Catalunya a partir del Tractat
d’Utrech (tram. 314-10585/06). Resposta del Go-
vern. 51

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

2.25. Preguntes al Govern
2.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el seguiment que
fa el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme del
funcionament de l’empresa Iberpotash arran de
l’adjudicació de les explotacions mineres de potas-
sa (tram. 310-00315/06). Retirada. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el capteniment del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme pel
que fal al futur de la mineria de potassa (tram. 310-
00316/06). Retirada. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les accions fetes
per a prolongar l’autopista B-32 (antiga A-19)
(tram. 310-00413/06). Retirada. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació actual
de l’establiment d’una línia de vol regular entre Gi-
rona i Madrid (tram. 310-00414/06). Retirada. 52

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concessió de la cèdula
d’habitabilitat a la planta soterrani d’una vivenda a
Sitges (Garraf) (tram. 314-10810/06). Retirada. 52

2.27. Preguntes al director general i al
Consell d’Administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre oralment en comissió sobre la posició de Tele-
visió de Catalunya respecte a les productores i les
distribuidores cinematogràfiques per a la compra i
l’emissió de pel·lícules (tram. 312-00481/06). Canvi
de tramitació. 52

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre oralment en comissió sobre les previsions per
a donar suport a la indústria discogràfica indepen-
dent (tram. 312-00493/06). Canvi de tramitació. 52

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre oralment en comissió sobre els projectes pre-
vistos per Televisió de Catalunya i Catalunya Rà-
dio per a commemorar l’Any Verdaguer i l’Any
Gaudí (tram. 312-00494/06). Canvi de tramitació. 52

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre oralment en comissió sobre qui és el respon-
sable de supervisar els continguts dels progra-
mes emesos per Televisió de Catalunya i
Catalunya Ràdio (tram. 312-00495/06). Canvi de
tramitació. 53

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre oralment en comissió sobre quina opinió li me-
reix el tractament informatiu del Mundial de Futbol
fet pels mitjans de la Corporació (tram. 312-
00496/06). Canvi de tramitació. 53

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

Preguntes orals en el Ple. Trasllat al
període de sessions següent. 53

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les fotografies fe-
tes a la gent gran al 4t. Saló de la Gent Gran a
Catalunya (Firagran) i llur cost (tram. 310-00423/
06). Anunci. 54

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el nombre d’im-
presos afegits a les fotografies fetes a la gent
gran al 4t. Saló de la Gent Gran a Catalunya
(Firagran) (tram. 310-00424/06). Anunci. 54

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les raons per les
quals el president de la Generalitat no figura en el
recordatori de la fotografia feta a la gent gran al 4t
Saló de la Gent Gran a Catalunya (tram. 310-
00425/06). Anunci. 55

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre si creu justificable
l’omissió del president de la Generalitat per tal de
promocionar el presidenciable Artur Mas (tram.
310-00426/06). Anunci. 55

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el projecte de línia
elèctrica entre Graus (Osca) i Isona (Pallars Jus-
sà) (tram. 310-00427/06). Anunci. 55

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la necessitat de la
línia elèctrica d’alta tensió entre Graus (Osca) i
Isona (Pallars Jussà) (tram. 310-00428/06). Anun-
ci. 56

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el millorament dels
indicadors de la societat de la informació (tram.
310-00429/06). Anunci. 56

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el balanç de l’apli-
cació del Pla estratègic per a la societat de la infor-
mació (tram. 310-00430/06). Anunci. 56

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió. Trasllat al període
de sessions següent. 56

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el tancament
d’una línia d’ESO als instituts d’ensenyament se-
cundari (tram. 311-00543/06). Anunci. Tramesa a
la Comissió competent. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el tancament
de línies als centres docents públics i als concer-
tats en períodes diferents (tram. 311-00544/06).
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la manca de
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previsió de places escolars a tres municipis del
Garraf (tram. 311-00545/06). Anunci. Tramesa a
la Comissió competent. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació
de l’escolarització a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
per al curs 2003-2004 (tram. 311-00546/06).
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació
de l’escolarització a Canyelles (Garraf), per al
curs 2003-2004 (tram. 311-00547/06). Anunci.
Tramesa a la Comissió competent. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació
de l’escolarització a Cubelles (Garraf), per al curs
2003-2004 (tram. 311-00548/06). Anunci. Trame-
sa a la Comissió competent. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació
de l’escolarització a Sitges (Garraf), per al curs
2003-2004 (tram. 311-00549/06). Anunci. Trame-
sa a la Comissió competent. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació
de l’escolarització a Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès), per al curs 2003-2004 (tram. 311-
00550/06). Anunci. Tramesa a la Comissió compe-
tent. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre les actuacions
previstes per a solucionar el problema de la man-
ca de places escolars (tram. 311-00551/06).
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la periodicitat
d’elaboració d’informes d’inspecció en centres
concertats (tram. 311-00552/06). Anunci. Tramesa
a la Comissió competent. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el nombre de
centres concertats en què el nombre d’alumnes
supera la ràtio establerta amb caràcter general
(tram. 311-00553/06). Anunci. Tramesa a la Co-
missió competent. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre quina ha estat
la seva actuació els darrers deu anys en els ca-
sos en què el nombre d’alumnes de centres do-
cents concertats supera la ràtio establerta amb
caràcter general (tram. 311-00554/06). Anunci.
Tramesa a la Comissió competent. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre les actuacions
fetes als vuit centres d’ensenyament que reben
aportacions econòmiques altres que les de la co-
missió de conciliació (tram. 311-00555/06). Anun-
ci. Tramesa a la Comissió competent. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el nombre de
centres d’ensenyament concertat en què s’ha in-
complert la percepció d’aportancions econòmi-
ques per conceptes referits al concert educatiu els
darrers deu anys (tram. 311-00556/06). Anunci.
Tramesa a la Comissió competent. 61

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre les mesures preses
respecte als centres d’ensenyament concertats en
què s’ha incomplert la percepció d’aportacions eco-
nòmiques per concerts educatius els darrers deu
anys (tram. 311-00557/06).  Anunci. Tramesa a la
Comissió competent. 61

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre les actuacions fetes
tocant als divuit centres d’ensenyament que reben
quantitats superiors a les autoritzades per a l’ense-
nyament concertat (tram. 311-00558/06). Rectificació
del text presentat. Anunci. Tramesa a la Comissió
competent. 62

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre el nombre de
centres d’enseyament concertat en què s’ha in-
complert la percepció de quantitats superiors a les
autoritzades els darrers deu anys (tram. 311-
00559/06). Anunci. Tramesa a la Comissió compe-
tent. 62

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre els centres
concertats que han rebut quantitats superiors a les
autoritzades pel Departament d’Ensenyament
(tram. 311-00560/06). Anunci. Tramesa a la Co-
missió competent. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la no-autorit-
zació de quotes per a activitats escolars comple-
mentàries o extraescolars dels centres concertats
(tram. 311-00561/06). Anunci. Tramesa a la Co-
missió competent. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la transparèn-
cia en la gestió dels fons públics dels centres es-
colars públics i concertats (tram. 311-00562/06).
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la concessió
de fons públics a escoles privades que no tendei-
xen a la gratuïtat de l’ensenyament (tram. 311-
00563/06). Anunci. Tramesa a la Comissió compe-
tent. 64

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el grau de compliment de
les funcions assignades als centres d’acollida
Puigvistós i Misericòrdia, de Girona (tram. 314-
10108/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 293). 64

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tancament del centre
d’acollida Puigvistós, de Girona (tram. 314-10110/
06). Correcció d’errades de publicació (BOPC 293). 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el moviment de mutualis-
tes de la mútua L’Aliança des del gener del 2001
fins al juny del 2002 (tram. 314-10766/06). Formu-
lació. 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la facturació de clients de
la mútua L’Aliança durant el primer semestre de
l’any 2001 i de l’any 2002 (tram. 314-10767/06).
Formulació. 66
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la variació de l’endeuta-
ment a curt i a llarg termini de la mútua L’Aliança
entre desembre del 2001 i maig del 2002 (tram.
314-10768/06). Formulació. 66

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les instruccions dels seus
representants en el consell de la mútua L’Aliança
tocant als plans per a reestructurar-la (tram. 314-
10769/06). Formulació. 66

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els mecanismes de con-
trol de la mútua L’Aliança de què disposava des de
l’anterior intervenció de què va ésser objecte fins a
les eleccions de 1999 (tram. 314-10770/06). For-
mulació. 67

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’entitat lligada a la mútua
L’Aliança amb la qual l’Administració té compromi-
sos contrets des del 1993 (tram. 314-10771/06).
Formulació. 67

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contigut de les clàusu-
les de suport a la mútua L’Aliança anteriors a 1997
(tram. 314-10772/06). Formulació. 67

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les liquidacions de la clàu-
sula de suport a la mútua L’Aliança anteriors a
1997 (tram. 314-10773/06). Formulació. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contingut de l’expedient
obert a la mútua L’Aliança i les recomanacions fe-
tes per l’inspecció de 2001 (tram. 314-10774/06).
Formulació. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els compromisos contrets
per la Generalitat amb la mútua L’Aliança especial-
ment pel que fa al concert, a la clàusula de suport
i a la durada (tram. 314-10775/06). Formulació. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució del sistema
d’ajuts, del concert i de la clàusula de suport a la
mútua L’Aliança del 1993 ençà (tram. 314-10776/
06). Formulació. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals en
el resultat dels comptes per a determinar la clàusu-
la de suport de la mútua L’Aliança per als anys
1997 i 1998 no es té en compte la totalitat de cen-
tres assistencials que en depenen (tram. 314-
10777/06). Formulació. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les tarifes del concert amb
els centres vinculats a la mútua L’Aliança des de
1993 (tram. 314-10778/06). Formulació. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proporcionalitat de les
tarifes aplicades als centres concertats amb la
mútua L’Aliança i a d’altres centres similars, els
darrers cinc anys (tram. 314-10779/06). Formula-
ció. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seva posició respecte
als recursos presentats contra la mútua L’Aliança
amb anterioritat a la intervenció (tram. 314-10780/
06). Formulació. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació laboral actual
dels lletrats que van representar la mútua L’Alian-
ça en casos d’intervenció (tram. 314-10781/06).
Formulació. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons del retard en la
creació dels nous jutjats de Sabadell, Terrassa
(Vallès Occidental), Granollers (Vallès Oriental) i
Mataró (Maresme) (tram. 314-10782/06). Formu-
lació. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius de la marxa a
altres comunitats dels jutges del Social que havien
manifestat la seva voluntat de romandre a Catalu-
nya (tram. 314-10783/06). Formulació. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre què pensa fer per a acce-
lerar la construcció dels vint-i-dos nous jutjats
previstos per al 2002 (tram. 314-10784/06). For-
mulació. 71

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el cost econòmic de les refor-
mes dels centres penitenciaris catalans per a la cre-
ació de places (tram. 314-10785/06). Formulació. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de places peni-
tenciàries previstes de crear (tram. 314-10786/
06). Formulació. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el calendari d’aplicació del
pla de creació de noves places penitenciàries
(tram. 314-10787/06). Formulació. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concessió d’una sub-
venció a l’entitat e-cristians per a finançar les des-
peses del Projecte Gaudí (tram. 314-10788/06).
Formulació. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la recuperació, el manteni-
ment i la senyalització dels camins del paratge
natural d’interès nacional de la vall de Monestir de
Poblet (Conca de Barberà) (tram. 314-10789/06).
Formulació. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les activitats previstes
amb motiu de la celebració de l’Any del Disseny a
Catalunya 2003 (tram. 314-10790/06). Formula-
ció. 74

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les activitats previstes per
a commemorar el centenari del naixement de Sal-
vador Dalí (tram. 314-10791/06). Formulació. 74

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la relació dels danys pro-
duïts per les nevades de l’hivern passat presenta-
da pel municipis de l’Anoia, el Bages, el Berguedà,
Osona i el Solsonès (tram. 314-10792/06). Formu-
lació. 75

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els impactes ambientals
del port de Badalona (Barcelonès) (tram. 314-
10793/06). Formulació. 75

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la viabilitat econòmica i fi-
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nancera del port de Badalona (Barcelonès) (tram.
314-10794/06). Formulació. 75

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’impacte en el sòl del port
de Badalona (Barcelonès) (tram. 314-10795/06).
Formulació. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació de la legislació
lingüística per l’Administració (tram. 314-10796/
06). Formulació. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nomenament del Sr.
Josep Antoni Duran i Lleida com a vicepresident
de l’Institut Europeu de la Mediterrània (tram. 314-
10797/06). Formulació. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el dipòsit controlat de
Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà) (tram. 314-
10798/06). Formulació. 77

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la fuita d’aigua produïda al
dipòsit d’Aigües Ter-Llobregat situat entre Grano-
llers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
(tram. 314-10799/06). Formulació. 77

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els efectius policiats de la
Regió Policial de Ponent i de l’Àrea Bàsica Policial
Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell (tram. 314-10800/
06). Formulació. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons de la supressió
d’una línia de batxillerat de l’IES Serrallarga, a Bla-
nes (Selva) (tram. 314-10801/06). Formulació. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els centres de menors de
la Direcció General de Mesures Penals Alternati-
ves i de Justícia Juvenil (tram. 314-10802/06).
Formulació. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les places de l’Hospital
Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), ocupades
per catedràtics de la Facultat de Medicina (tram.
314-10803/06). Formulació. 80

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la llista i el temps d’espera a diver-
sos serveis de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
(Segrià) (tram. 314-10804/06). Formulació. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació contractual del
personal de diversos serveis de l’Hospital Arnau
de Vilanova, de Lleida (Segrià) (tram. 314-10805/
06). Formulació. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contracte entre l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) i l’empre-
sa de manteniment Huguet, SA (tram. 314-10806/
06). Formulació. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contracte entre l’empre-
sa de neteja Clece i l’Hospital Arnau de Vilanova, de
Lleida (Segrià) (tram. 314-10807/06). Formulació. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tancament de l’escola

de Cal Rosal, a Olvan (Berguedà) (tram. 314-
10808/06). Formulació. 82

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els contractes fets pel
Centre d’Informació i Desenvolupament Empresa-
rials (Cidem) durant els anys 1994, 1995 i 1996
amb Europraxis Consulting Holding, SL;
Europraxis Consulting, SA; Comopraxis, SA;
Tourism & Leisure Service, SL, i Indra  (tram. 314-
10809/06). Formulació. 82

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concessió de la cèdula
d’habitabilitat a la planta soterrani d’una vivenda a
Sitges (Garraf) (tram. 314-10810/06). Formulació. 83

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts concedits per la Secre-
taria General de l’Esport per a activitats esportives
durant el 2002 a l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Oso-
na i el Solsonès (tram. 314-10811/06). Formulació. 83

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts concedits per la
Secretaria General de Joventut per a activitats ju-
venils durant l’any 2002  a l’Anoia, el Bages, el
Berguedà, Osona i el Solsonès (tram. 314-10812/
06). Formulació. 83

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subscripcions fetes
per la Secretaria General de Joventut a la revista
El Temps (tram. 314-10813/06). Formulació. 84

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la composició del Consell As-
sessor de l’Alzheimer del Departament de Sanitat i
Seguretat Social (tram. 314-10814/06). Formulació. 84

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el protocol actual de trac-
tament de l’Alzheimer (tram. 314-10815/06). For-
mulació. 84

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les situacions en què s’au-
toritza el tractament de l’Alzheimer (tram. 314-
10816/06). Formulació. 85

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els medicaments vigents
per al tractament de l’Alzheimer (tram. 314-10817/
06). Formulació. 85

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el concert amb l’Escola
Àlvarez (tram. 314-10818/06). Formulació. 85

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge a Sevilla d’un sín-
dic de la Sindicatura de Comptes el juny del 2002
(tram. 314-10819/06). Formulació. 85

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els pacients derivats dels
hospitals de l’Institut Català de la Salut a l’Hospital
General de Catalunya (tram. 314-10820/06). For-
mulació. 86

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cobertura de l’atenció
mèdica nocturna al CAP Sant Jaume, de Calella
(Maresme) (tram. 314-10821/06). Formulació. 86

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la relació entre el Centre
Mèdic de Cirurgia i Medicina Estètica amb l’Hospital
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Sant Jaume, de Calella (Maresme) (tram. 314-
10822/06). Formulació. 86

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la realització
d’ortopantomografies al CAP Sant Jaume, de
Calella (Maresme) (tram. 314-10823/06). Formula-
ció. 87

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol·licituds de serveis a
la base del SEM de Calella (Maresme) durant
l’any 2001 (tram. 314-10824/06). Formulació. 87

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses contractades
pel Consorci Turisme de Catalunya per a la realit-
zació de campanyes publicitàries durant els anys
1999 a 2002 (tram. 314-10825/06). Formulació. 87

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els espais publicitaris con-
tractats pel Consorci Turisme de Catalunya a la
premsa, la ràdio i la televisió durant els anys 1999
a 2002 (tram. 314-10826/06). Formulació. 88

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les insercions publicitàries
del Consorci Turisme de Catalunya difoses pel di-
ari Avui durant els anys 1999 a 2002 (tram. 314-
10827/06). Formulació. 88

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’actuació de la Fundació
Privada Sebastián Álvarez i Arenas (tram. 314-
10828/06). Formulació. 88

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Lió (França) el 19 de gener de 2000 (tram. 314-
10829/06). Formulació. 89

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Davos (Suïssa) el 18 de gener de 2000 (tram.
314-10830/06). Formulació. 89

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Frankfurt (Alemanya) el 5 de febrer de 2000
(tram. 314-10831/06). Formulació. 89

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Roma (Itàlia) l’11 de febrer de 2000 (tram. 314-
10832/06). Formulació. 90

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Brussel·les (Bèlgica) el 21 de febrer de 2000 (tram.
314-10833/06). Formulació. 90

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Boston i Nova York (Estats Units) el 17 d’abril de
2000 (tram. 314-10834/06). Formulació. 91

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat, diversos representants del Govern i
empresaris al Marroc el 28 d’abril de 2000 (tram.
314-10835/06). Formulació. 91

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Lió (França) el 17 de maig de 2000 (tram. 314-
10836/06). Formulació. 92

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat a París (França) el 22 de maig de 2000
(tram. 314-10837/06). Formulació. 92

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern i
empresaris a Budapest (Hongria) el 4 de juny de
2000 (tram. 314-10838/06). Formulació. 92

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern i
empresaris a Corea i la Xina el 7 de juliol de 2000
(tram. 314-10839/06). Formulació. 93

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern i
empresaris a Torí (Itàlia) el 26 de juliol de 2000
(tram. 314-10840/06). Formulació. 93

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Xile i l’Uruguai el 26 d’agost de 2000 (tram. 314-
10841/06). Formulació. 94

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Brussel·les (Bèlgica) el 20 de setembre de 2000
(tram. 314-10842/06). Formulació. 94

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern i
empresaris a Wolfburg i Hannover (Alemanya) el
20 de setembre de 2000 (tram. 314-10843/06).
Formulació. 95

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Lisboa (Portugal) el 24 de setembre de 2000
(tram. 314-10844/06). Formulació. 95

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
l’Alguer (Sardenya) el 6 d’octubre de 2000 (tram.
314-10845/06). Formulació. 96

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Brussel·les (Bèlgica) el 28 de novembre de 2000
(tram. 314-10846/06). Formulació. 96

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Berlín (Alemanya) el 7 de desembre de 2000
(tram. 314-10847/06). Formulació. 96

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Davos (Suïssa) el 26 de gener de 2001 (tram.
314-10848/06). Formulació. 97
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Perpinyà (Rosselló) l’11 de febrer de 2001 (tram.
314-10849/06). Formulació. 97

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern al
Marroc el 12 de febrer de 2001 (tram. 314-10850/
06). Formulació. 97

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
París (França) el 15 de febrer de 2001 (tram. 314-
10851/06). Formulació. 98

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Brussel·les (Bèlgica) el 6 de febrer de 2001 (tram.
314-10852/06). Formulació. 98

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Andorra el 21 de febrer de 2001 (tram. 314-10853/
06). Formulació. 99

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Lampeter (Regne Unit) el 6 d’abril de 2001 (tram.
314-10854/06). Formulació. 99

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Sttutgart (Alemanya) el 26 d’abril de 2001 (tram.
314-10855/06). Formulació. 99

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Düsseldorf (Alemanya) el 25 de maig de 2001
(tram. 314-10856/06). Formulació. 100

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Brussel·les (Bèlgica) el 23 d’abril de 2001 (tram.
314-10857/06). Formulació. 100

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Narbona (França) el 26 de maig de 2001 (tram.
314-10858/06). Formulació. 101

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Marsella (França) el 7 de juny de 2001 (tram. 314-
10859/06). Formulació. 101

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Estònia, Lituània i Finlàndia el 18 de juny de 2001
(tram. 314-10860/06). Formulació. 102

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Salzburg (Àustria) l’1 de juliol de 2001 (tram. 314-
10861/06). Formulació. 102

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Edimburg (Regne Unit) el 8 de juliol de 2001 (tram.
314-10862/06). Formulació. 103

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Milà (Itàlia) el 16 de juliol de 2001 (tram. 314-
10863/06). Formulació. 103

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Roma (Itàlia) el 14 de setembre de 2001 (tram.
314-10864/06). Formulació. 104

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Wolsfburg (Alemanya) el 19 de setembre de 2001
(tram. 314-10865/06). Formulació. 104

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Brussel·les (Bèlgica) el 28 de setembre de 2001
(tram. 314-10866/06). Formulació. 105

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Milà (Itàlia) el 9 d’octubre de 2001 (tram. 314-
10867/06). Formulació. 105

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Biarritz (França) l’1 de novembre de 2001 (tram.
314-10868/06). Formulació. 106

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Lieja (Bèlgica) el 15 de novembre de 2001 (tram.
314-10869/06). Formulació. 106

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del president de la
Generalitat i diversos representants del Govern a
Perpinyà (Rosselló) el 13 de desembre de 2001
(tram. 314-10870/06). Formulació. 107

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de la
Presidència i diversos representants del Govern a
París(França) el 17 de febrer de 2001 (tram. 314-
10871/06). Formulació. 107

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de la
Presidència i diversos representants del Govern a
Nova York (Estats Units) l’11 de maig de 2000
(tram. 314-10872/06). Formulació. 108

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de la
Presidència i diversos representants del Govern a
Oslo (Noruega) el 18 de juny de 2000 (tram. 314-
10873/06). Formulació. 108

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller en
cap i diversos representants del Govern a Brus-
sel·les (Bèlgica) el 18 de novembre de 2001 (tram.
314-10874/06). Formulació. 109



SUMARI

11 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 323

10

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del secretari del
Govern i diversos representants del Govern a Al-
bània el 9 de març de 2001 (tram. 314-10875/06).
Formulació. 109

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Governació i Relacions Institucionals i diversos
representants del Govern al Quebec el 3 de maig
de 2000 (tram. 314-10876/06). Formulació. 110

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de la
Presidència i diversos representants del Govern a
París (França) el 22 de maig de 2000 (tram. 314-
10877/06). Formulació. 110

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Governació i Relacions Institucionals i diversos re-
presentants del Govern a Budapest (Hongria) el 4
de juny de 2000 (tram. 314-10878/06). Formulació. 110

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Governació i Relacions Institucionals i diversos
representants del Govern al Marroc el 26 de juny
de 2000 (tram. 314-10879/06). Formulació. 111

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Governació i Relacions Institucionals i diversos
representants del Govern a Costa Rica l’1 de juliol
de 2000 (tram. 314-10880/06). Formulació. 111

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Governació i Relacions Institucionals i diversos
representants del Govern a Nova York (Estats
Units) el 18 de juliol de 2000 (tram. 314-10881/06).
Formulació. 112

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Governació i Relacions Institucionals i diversos
representants del Govern a Mèxic el 13 de gener
de 2001 (tram. 314-10882/06). Formulació. 112

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Governació i Relacions Institucionals i diversos
representants del Govern a Bulgària el 31 de gener
de 2001 (tram. 314-10883/06). Formulació. 113

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el viatge de la consellera de
Governació i Relacions Institucionals i diversos re-
presentants del Govern a Hondures i el Salvador el 5
de juny de 2001 (tram. 314-10884/06). Formulació. 113

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera de
Governació i Relacions Institucionals i diversos re-
presentants del Govern a l’Argentina el 20 de se-
tembre de 2001 (tram. 314-10885/06). Formulació. 114

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera de
Governació i Relacions Institucionals i diversos re-
presentants del Govern a Baviera el 12 de desem-
bre de 2001 (tram. 314-10886/06). Formulació. 114

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera
d’Ensenyament i diversos representants del Go-
vern a Perpinyà (Rosselló) el 20 de juny de 2000
(tram. 314-10887/06). Formulació. 115

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera
d’Ensenyament i diversos representants del Go-
vern a Perpinyà (Rosselló) el 22 de setembre de
2001 (tram. 314-10888/06). Formulació. 115

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera
d’Ensenyament i diversos representants del Go-
vern a Prada de Conflent el 22 d’agost de 2001
(tram. 314-10889/06). Formulació. 115

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Cracòvia (Polònia) el 14 i 15 d’abril de 2000 (tram.
314-10890/06). Formulació. 116

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Lausana (Suïssa) el 27 de juliol de 2000 (tram.
314-10891/06). Formulació. 116

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Nevers (França) el 29 i 30 de juliol de 2000 (tram.
314-10892/06). Formulació. 117

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a l’Al-
guer (Sardenya) el 4, 5 i 6 d’agost de 2000 (tram.
314-10893/06). Formulació. 117

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a Ve-
nècia (Itàlia) el 30 d’agost i el 2 de setembre (tram.
314-10894/06). Formulació. 117

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Sidney (Austràlia) el 22 de setembre i l’1 d’octubre
de 2000 (tram. 314-10895/06). Formulació. 118

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Milà (Itàlia) el 13 d’octubre de 2000 (tram. 314-
10896/06). Formulació. 118

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Frankfurt (Alemanya) el 19, 20 i 21 d’octubre de
2000 (tram. 314-10897/06). Formulació. 118

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Londres (Regne Unit) el 2, 3 i 4 de gener de 2001
(tram. 314-10898/06). Formulació. 119

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Roma (Itàlia) el 18, 19  20 de gener de 2001 (tram.
314-10899/06). Formulació. 119

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Berlín (Alemanya) l’11 i 12 de febrer de 2001 (tram.
314-10900/06). Formulació. 120
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Lund (Suècia) el 18, 19 i 20 de febrer de 2001
(tram. 314-10901/06). Formulació. 120

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Nova York i Los Angeles (Estats Units) el 22 de
febrer i l’1 de març de 2001 (tram. 314-10902/06).
Formulació. 121

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Casablanca (Marroc) el 16 i 17 de març de 2001
(tram. 314-10903/06). Formulació. 121

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Canes (Provença) el 10, 11, 12 i 13 de maig de
2001 (tram. 314-10904/06). Formulació. 122

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Moscou (Rússia) entre el 21 i el 24 de juny de
2001 (tram. 314-10905/06). Formulació. 122

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Conpenhaguen (Dinamarca) el 3 i 4 d’agost de
2001 (tram. 314-10906/06). Formulació. 123

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a Ve-
nècia (Itàlia) entre el 30 d’agost i el 2 de setembre
de 2001 (tram. 314-10907/06). Formulació. 123

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Frankfurt (Alemanya) l’11 i 12 d’octubre de 2001
(tram. 314-10908/06). Formulació. 123

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Cultura i diversos representants del Govern a
Porto (Portugal) el 9 i 10 de desembre de 2001
(tram. 314-10909/06). Formulació. 124

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Mont-real (Quebec) el 2 de maig de
2000 (tram. 314-10910/06). Formulació. 124

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Salzburg (Àustria) el 27 de setembre
de 2000 (tram. 314-10911/06). Formulació. 125

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Milà (Itàlia) l’11 d’octubre de 2000
(tram. 314-10912/06). Formulació. 125

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Gävle (Suècia) el 6 de juny de 2001
(tram. 314-10913/06). Formulació. 126

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Nova York (Estats Units) el 22 de
juny de 2001 (tram. 314-10914/06). Formulació. 126

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Cuba el 7 de juliol de 2001 (tram.
314-10915/06). Formulació. 127

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Salzburg (Àustria) el 26 de setembre
de 2001 (tram. 314-10916/06). Formulació. 127

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Brussel·les (Bèlgica) el 19 d’octubre
de 2001 (tram. 314-10917/06). Formulació. 128

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Brussel·les (Bèlgica) el 18 de novem-
bre de 2001 (tram. 314-10918/06). Formulació. 128

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Gant (Bèlgica) el 7 de desembre de
2001 (tram. 314-10919/06). Formulació. 129

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Sanitat i Seguretat Social i diversos representants
del Govern a Roma (Itàlia) l’11 de desembre de
2001 (tram. 314-10920/06). Formulació. 129

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques i diversos re-
presentants del Govern a Brussel·les (Bèlgica) el
26 de gener de 2000 (tram. 314-10921/06). For-
mulació. 130

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques i diversos re-
presentants del Govern a la Xina el 17 de març de
2000 (tram. 314-10922/06). Formulació. 130

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques i diversos re-
presentants del Govern a Torí (Itàlia) l’11 de maig
de 2000 (tram. 314-10923/06). Formulació. 131

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques i diversos re-
presentants del Govern a Luxemburg el 5 d’octu-
bre de 2000 (tram. 314-10924/06). Formulació. 131

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques i diversos re-
presentants del Govern a Buenos Aires (Argenti-
na) el 22 de febrer de 2001 (tram. 314-10925/06).
Formulació. 132

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques i diversos re-
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presentants del Govern al Marroc el 22 de març
de 2001 (tram. 314-10926/06). Formulació. 132

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques i diversos re-
presentants del Govern a Zurich (Suïssa) i París
(França) l’1 de juny de 2001 (tram. 314-10927/06).
Formulació. 133

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i diversos repre-
sentants del Govern a Brussel·les (Bèlgica) el 5 i 6
de juny de 2000 (tram. 314-10928/06). Formulació. 133

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i diversos repre-
sentants del Govern a Lió (França) el 20 d’octubre
de 2000 (tram. 314-10929/06). Formulació. 134

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Treball i diversos representants del Govern a
Brussel·les (Bèlgica) el 7, 8 i 9 de novembre de
2000 (tram. 314-10930/06). Formulació. 134

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera
de Justícia i diversos representants del Govern al
Brasil entre el 15 i el 19 de març de 2000 (tram.
314-10931/06). Formulació. 135

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera
de Justícia i diversos representants del Govern al
Marroc entre el 9 i el 12 d’abril de 2000 (tram. 314-
10932/06). Formulació. 135

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Justícia i diversos representants del Govern a
Roma (Itàlia) entre el 9 i el 12 de març de 2001
(tram. 314-10933/06). Formulació. 136

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Justícia i diversos representants del Govern a l’Ín-
dia i el Nepal entre els dies 13 i 23 de setembre de
2001 (tram. 314-10934/06). Formulació. 136

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i diversos represen-
tants del Govern a París (França) el 7, 8 i 9 de
gener de 2000 (tram. 314-10935/06). Formulació. 136

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i diversos representants
del Govern al Perú entre l 28 de febrer i el 5 de
març de 2000 (tram. 314-10936/06). Formulació. 137

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i diversos represen-
tants del Govern a París (França) el 30 i 31 de
maig de 2000 (tram. 314-10937/06). Formulació. 137

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme a Salzburg (Àustria) el

28, 29 i 30 de juny de 2000 (tram. 314-10938/06).
Formulació. 137

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i diversos represen-
tants del Govern a Seattle i San Francisco (Estats
Units) entre el 4 i el 8 de setembre de 2000 (tram.
314-10939/06). Formulació. 138

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i diversos represen-
tants del Govern a Panamà entre el 9 i el 14 de
setembre de 2000 (tram. 314-10940/06). Formu-
lació. 138

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme a Nova Delhi (Índia)
entre el 25 i 29 de novembre de 2000 (tram. 314-
10941/06). Formulació. 139

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme a Verona (Itàlia) el 2, 3 i
4 de febrer de 2001 (tram. 314-10942/06). Formu-
lació. 139

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i diversos represen-
tants del Govern a Guatemala entre el 27 de
febrer i el 3 de març de 2001 (tram. 314-10943/
06). Formulació. 139

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i diversos represen-
tants del Govern a Tucson i Boston (Estats Units)
entre el 27 d’octubre i el 3 de novembre de 2001
(tram. 314-10944/06). Formulació. 140

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme al Mar de la Plata (Ar-
gentina) entre el 5 i el 9 de novembre de 2001
(tram. 314-10945/06). Formulació. 140

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera
de Benestar Social i diversos representants del
Govern a Tànger (Marroc) el 18 de maig de 2001
(tram. 314-10946/06). Formulació. 140

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Medi Ambient i diversos representants del Govern
a Brussel·les (Bèlgica) el 4 de febrer de 2000
(tram. 314-10947/06). Formulació. 141

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Medi Ambient i diversos representants del Govern
a l’Argentina el 29 de novembre de 2000 (tram.
314-10948/06). Formulació. 141

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Medi Ambient i diversos representants del Govern
a Califòrnia (Estats Units) el 20 de maig de 2001
(tram. 314-10949/06). Formulació. 142

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller de
Medi Ambient i diversos representants del Govern
a Àustria el 26 de setembre de 2001 (tram. 314-
10950/06). Formulació. 142
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el viatge del conseller d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació i diversos
representants del Govern a Lió (França) el 6 i 7 d’abril
de 2000 (tram. 314-10951/06). Formulació. 143

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller
d’Universitat, Recerca i Societat de la Informació i
diversos representants del Govern a Frankfurt
(Alemanya) el 18 i 19 de gener de 2001 (tram. 314-
10952/06). Formulació. 143

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la consellera
de Justícia i un grup de sis diputats del Parlament
a Stuttgart (Alemanya) entre el 27 i el 31 de gener
de 2001 (tram. 314-10953/06). Formulació. 144

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
i diversos representants del Govern a París (Fran-
ça) el 22 de març de 2001 (tram. 314-10954/06).
Formulació. 144

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
i diversos representants del Govern a Brussel·les
(Bèlgica) el 6 de desembre de 2001 (tram. 314-
10955/06). Formulació. 144

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’una gos-
sera en uns terrrenys qualificats com a zona verda
a l’Hospitalet (Barcelonès) (tram. 314-10956/06).
Formulació. 145

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la inclusió irregular d’una
finca dins el polígon industrial de Montferrer, a
Montferrer-Castellbó (Alt Urgell) (tram. 314-10957/
06). Formulació. 145

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons del tancament
del centres de noies La Ginesta i L’Espígol (tram.
314-10958/06). Formulació. 146

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adaptació de projectes
educatius en els centres de menors (tram. 314-
10959/06). Formulació. 146

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adaptació dels recursos
materials i personals en els centres juvenils l’Alzi-
na, els Til·lers, Montivili, Oriol Badia i Folch i Torres
(tram. 314-10960/06). Formulació. 146

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa en recursos
materials i humans feta pel Departament de Justí-
cia al centres de menors (tram. 314-10961/06).
Formulació. 146

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la ràtio d’educadors als
centres d’atenció al menor (tram. 314-10962/06).
Formulació. 147

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les condicions d’habitabili-
tat del centre de menors Folch i Torres, de Grano-
llers (Vallès Oriental) (tram. 314-10963/06).
Formulació. 147

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a garantir
la seguretat del treball dels educadors dels cen-
tres de menors (tram. 314-10964/06). Formulació. 147

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina opinió mereix al De-
partament de Justícia el fet de barrejar noies i nois
en règim semiobert i tancat (tram. 314-10965/06).
Formulació. 147

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de centres tera-
pèutics per a menors existents a Catalunya (tram.
314-10966/06). Formulació. 148

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adaptació dels joves im-
migrants interns en centres de menors (tram. 314-
10967/06). Formulació. 148

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els centres de menors
que s’han adaptat a l’ampliació de la Llei penal ju-
venil (tram. 314-10968/06). Formulació. 148

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar la
manca de places als centres juvenils semioberts
(tram. 314-10969/06). Formulació. 148

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el percentatge de menors
que correspon a cada educador en els centres
d’atenció al menor que depenen de la Generalitat
de Catalunya (tram. 314-10970/06). Formulació. 149

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el garantiment de la
confidencialitat de les dades dels diagnòstics d’in-
fecció pel virus de la sida (tram. 314-10971/06).
Formulació. 149

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’una co-
missaria conjunta dels Mossos d’Esquadra i la
policia local de Cambrils (Baix Camp) (tram. 314-
10972/06). Formulació. 149

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’una granja
de primats, a Camarles (Baix Ebre) (tram. 314-
10973/06). Formulació. 150

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció del nou edi-
fici del CEIP Eugeni d’Ors, a Valls (Alt Camp)
(tram. 314-10974/06). Formulació. 150

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la redacció del projecte del
CEIP Eugeni d’Ors, a Valls (Alt Camp) (tram. 314-
10975/06). Formulació. 150

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les directrius tècniques de
l’encàrrec de la redacció del projecte del CEIP
Eugeni d’Ors, a Valls (Alt Camp) (tram. 314-10976/
06). Formulació. 151

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les característiques de les
obres del CEIP Eugeni d’Ors, de Valls (Alt Camp)
(tram. 314-10977/06). Formulació. 151

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els fets protagonitzats pel
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jutge de pau de Santa Coloma de Queralt (Conca
de Barberà) l’any 1999 (tram. 314-10978/06). For-
mulació. 151

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per les quals el
jutge de pau de Santa Coloma de Queralt (Conca
de Barberà) continua exercint malgrat haver estat
condemnat per agressió (tram. 314-10979/06).
Formulació. 151

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si l’Ajuntament de Santa
Coloma de Queralt (Conca de Barberà) ha pres
cap mesura arran de la condemna del jutge de
pau per agressió (tram. 314-10980/06). Formula-
ció. 152

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el Departament de Jus-
tícia ha pres cap mesura arran de la condemna,
per agressió, del jutge de pau de Santa Coloma de
Queralt (Conca de Barberà) (tram. 314-10981/06).
Formulació. 152

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la convocatòria d’oposici-
ons al Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Dis-
seny de la Generalitat de Catalunya (tram.
314-10982/06). Formulació. 152

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la convocatòria d’oposici-
ons al Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques
i Disseny de la Generalitat de Catalunya (tram.
314-10983/06). Formulació. 152

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’incompliment en les tres
convocatòries extraordinàries d’oposicions per a
l’accés al Cos de Professors d’Arts Plàstiques i
Disseny de la Generalitat de Catalunya (tram. 314-
10984/06). Formulació. 153

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’incompliment en el tres
convocatòries extraordinàries d’oposicions per a
l’accés al Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàsti-
ques i Disseny de la Generalitat de Catalunya
(tram. 314-10985/06). Formulació. 153

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el total d’insercions publici-
tàries en la premsa escrita fetes pels seus depar-
taments, empreses i entitats depenents durant
l’any 2001 i els primers sis mesos del 2002 (tram.
314-10986/06). Formulació. 153

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el total d’entrevistes con-
cedides pel conseller de la Presidència a la premsa
escrita durant l’any 2001 i els sis primers mesos
del 2002 (tram. 314-10987/06). Formulació. 154

3.27. Preguntes al director general i al
Consell d’Administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre oralment en comissió. Trasllat al període de
sessions següent. 154

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre les raons per les quals els

serveis informatius de Televisió de Catalunya no
han enviat cap corresponsal al Mundial de Futbol
Corea-Japó 2002 (tram. 315-00081/06). Formula-
ció. 154

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre les raons per a deixar d’eme-
tre l’espai de novetats discogràfiques del
Telenotícies Migdia de TV3 (tram. 315-00088/06).
Formulació. 155

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre la franja horària d’emissió de
diversos programes de contingut musical de Tele-
visió de Catalunya (tram. 315-00089/06). Formula-
ció. 155

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre el percentatge d’emissió de
música en català a Televisió de Catalunya (tram.
315-00091/06). Formulació. 155

Pregunta al director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha
emès el reportatge sobre l’elaboració del disc
ShinShanDance (tram. 315-00092/06). Formulació. 155

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre el compte de despeses de
TVCDisc (tram. 315-00093/06). Formulació. 156

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre la responsabilitats de la realit-
zació i la producció dels videoclips de les produc-
cions de TVCDisc (tram. 315-00094/06).
Formulació. 156

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre el cànon liquidat per TVCDisc
a Televisió de Catalunya sobre els fonogrames
venuts (tram. 315-00095/06). Formulació. 156

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre l’adquisició a una productora
externa dels reportatges del Mundial de Futbol
Corea-Japó 2002 (tram. 315-00096/06). Formula-
ció. 156

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre la posició de Televisió de Ca-
talunya respecte a les productores i les
distribuidores cinematogràfiques per a la compra i
l’emissió de pel·lícules (tram. 315-00097/06). For-
mulació. 157

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre les previsions per a donar
suport a la indústria discogràfica independent
(tram. 315-00098/06). Formulació. 157

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre els projectes previstos per
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio per a
commemorar l’Any Verdaguer i l’Any Gaudí (tram.
315-00099/06). Formulació. 157
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Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre qui és el responsable de su-
pervisar els continguts dels programes emesos
per Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
(tram. 315-00100/06). Formulació. 157

NOTA:

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya són una reproducció fidel dels docu-
ments originals entrats al Registre.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (defini-
ció europea ECF), en compliment del que estableix la Re-
solució 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 director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre per escrit sobre quina opinió li mereix el trac-
tament informatiu del Mundial de Futbol fet pels
mitjans de la Corporació (tram. 315-00101/06).
Formulació. 157
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inversi-
ons previstes en el Pla estratègic de
l’Alt Berguedà per a l’any 2002
Tram. 314-09286/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.06.2002

Molt Honorable Senyor Joan Rigol
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President

En relació a la resposta corresponent a la pregunta es-
crita tram: 314-09286/06, referent a les inversions pre-
vistes en el Pla estratègic de desenvolupament de l’Alt
Berguedà, cal informar que el contingut que hi figura
correspon a les actuacions iniciades durant l’any
2001

A continuació es detallen les inversions previstes en
l’esmentat Pla estratègic per a l’any 2002:

Actuació Municipi

IES Alt Berguedà
Reforma, adequació i millora CEIP Sant Salvador de Cercs Cercs
Reforma, adequació i millora CEIP Berga Berga
Reforma, adequació i millora CEIP Borredà Borredà
Accés a Sant Corneli Cercs
Millora accés Sant Jordi a la C-1411 a Cercs Cercs
Projecte d’enllaç entre la Molina i el Coll de Pal Bagà
Marquesina parada autobusos a Cal Lleuger Sant Julià de Cerdanyola
Contractes renovacions Parc de Berga Berga
Depuradora i col·lectors Castellar de n’Hug
Dipòsit d’aigua potable a Bagà urbanització Sant Sebastià Bagà
Canalització dels rius Ter i Bastereny Guardiola de Berguedà
EDAR i col·lectors Pobla de Lillet Pobla de Lillet
Millora d’abastament d’aigua a Berga Berga
Abastament del santuari de Queralt des de Berga Berga
Col·lectors en alta del sector Can Ponç a Berga Berga
Construcció consultori local Saldes Saldes
Construcció consultori de Vilada Vilada
Reforma i millora de l’enllumenat de l’àrea de Llevant de Bagà Bagà
Piscina coberta de Guardiola de Berguedà Guardiola de Berguedà
Instal·lació d’enllumenat públic a la carretera de Josa a Gòsol Gósol

1.25.15.

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



Núm. 323 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 11 de juliol de 2002

17

Actuació Municipi

Accés al Barri de Bustarols Gósol
Millora del camí de la Nou a Malanyeu Nou de Berguedà
Condicionament de l’entrada a la Pobla de Lillet per la carretera de Ripoll Pobla de Lillet
1a fase arranjament de la carretera Vella de Maçaners a Saldes Saldes
Promoció de convenis amb les administracions locals per tal de realitzar obres
d’infraestructura municipals, equipaments pel desenvolupament comunitari
i promoció d’activitats agràries A-Genèric Alt Berguedà
Piscina coberta Berga
Piscina a l’aire lliure Vilada
Reforma piscina a l’aire lliure Casserres
Nou sector industrial de Berga «Berga I» Berga
Accions de promoció industrial i/o base tecnològica A-Genèric Alt Berguedà
Foment d’inversions en comarques en regressió demogràfica A-Genèric Alt Berguedà
Subvencions mineria A-Genèric Alt Berguedà
Projecte Clot del Moro: Museu del transport de Catalunya (FEDER) Castellar de n’Hug
Nou centre BTT de Turisme al Berguedà A-Genèric Alt Berguedà
Promoció Turística A-Genèric Alt Berguedà
Jardí urbà de Vallcebre Vallcebre
Rehabilitació del centre històric Castellar de n’Hug
Parròquia de Santa Maria Pobla de Lillet
Restauració Castell Saldes
Projecte del Clot del Moro: Cimentera Castellar de n’Hug
Participació en el 45% del pressupost del Servei Comarcal
de Catalàde Berga a través del qual es dóna servei a la resta
de poblacions de l’Alt Berguedà Berga
Teatre de Berga Berga
Partida pressupostària per a la Ruta Minera
de l’Alt Berguedà i el Museu del Transport A-Genèric Alt Berguedà
Urbanitacions i accesos al carrer la Farga Berga
Reforma del paviment i la xarxa de diversos serveis Berga
Estructura, coberta i tancament de la piscina coberta Berga
Arranjament i pavimentació del camí de la Figuerassa. Etapa A A-Genèric Alt Berguedà
Condicionament del camí de la Roca Borredà
Connexió de la tuberia general d’abastament d’aigua a varies masies Castell de l’Areny
Arranjament del carrer Espinalbet Castellar del Riu
Abastament d’aigua potable a vàries masies del municipi Sant Jaume de Frontanyà
Consorci «A cel obert» Aprofitament de recursos naturals A-Genèric Alt Berguedà
Consorci d’iniciatives Cal Pons A-Genèric Alt Berguedà
Consorci d’iniciatives d’ocupació i formació A-Genèric Alt Berguedà
Consorci de formació i iniciatives. ET Berguedà Actiu IV Cercs
Consorci de formació i iniciatives Cercs
Suport a la creació d’ocupació: assessorament a les empreses,
iniciatives locals d’ocupació, agents de desenvolupament d’ocupació local A-Genèric Alt Berguedà
Foment de nous filons d’ocupació (estudis, formació, ajuts a la contractació) A-Genèric Alt Berguedà
Mesures mixtes de contractació i formació: escoles taller, tallers d’ocupació
 i cases d’oficis A-Genèric Alt Berguedà
Ajuts a la contractació: plans d’ocupació A-Genèric Alt Berguedà
Formació ocupacional per aturats A-Genèric Alt Berguedà
Formació per a col·lectius amb especials dificultats A-Genèric Alt Berguedà

La institució que coordinarà el compliment de les
esmentades inversions programades serà el Consell
Comarcal del Berguedà, atès que és l’instrument de
planificació territorial adient, amb el suport de la Ge-

neralitat de Catalunya, mitjançant el Programa de Po-
lítica General de Muntanya.

Barcelona, 8 d’abril de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

1.25.15.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin nombre
d’incidències relacionades amb els
menors internats en els centres L’Al-
zina i Els Castanyers de Palau-solità
i Plegamans (Vallès Occidental) han
estat registrades durant l’any 2001
Tram. 314-09333/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-09333/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quin nombre d’incidències relacionades
amb els menors internats en els centres l’Alzina i els
Castanyers de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occi-
dental) han estat registrades durant l’any 2001

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Proponents: Ridao i Martín, Joan

Pel que fa a les dades sobre fugues de l’interior del
centre o revoltes a l’interior, les dades de 2001 són les
següents:

Centre L’Alzina

Fugues de l’interior del centre: 0
Fugues durant activitats externes: 6
Revoltes a l’interior: 2
Autolesions que van precisar assistència mèdica: 15

Centre Els Castanyers

Autolesions que van precisar assistència mèdica: 8
Revoltes a l’interior del centre: 0

Barcelona, 26 de juny de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre
d’incidents causats pels menors in-
ternats al centres L’Alzina i Els Cas-
tanyers a Palau-solità i Plegamans
(Vallès Occidental)
Tram. 314-09334/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-09334/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre d’incidents causats pels menors
internats al centres L’Alzina i Els Castanyers a Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Proponents: Ridao i Martín, Joan

Les incidències protagonitzades per interns de l’Alzi-
na i els Castanyers l’any 2001 a Palau - Solità i Plega-
mans són les següents:

Centre L’Alzina

La Policia municipal va acompanyar al Centre l’Alzina
un menor que, quan va tornar del permís, va ser trobat
en estat d’embriaguesa. Així mateix, dos menors
d’aquest Centre que havien fugit mentre realitzaven
una activitat externa van ser trobats en el municipi es-
mentat. Els educadors del Centre els van fer retornar a
l’Alzina amb la col·laboració de la Guàrdia urbana.

Centre Els Castanyers

Pel que fa al Centre Els Castanyers, hi va haver dos
incidents. El primer dels quals va ser entre nois del
poble i sis menors del Centre que retornaven de per-
mís. El director del Centre va col·laborar amb la Policia
local facilitant la identificació dels possibles partici-
pants. El fet no va tenir conseqüències judicials.

El segon dels incidents va ser provocat per dos joves
del Centre que van intervenir presumptament en un
robatori amb força en una casa del poble. Els educa-
dors i la direcció del Centre van col·laborar amb la Po-
licia local aportant informació i retornant els efectes
sostrets. En relació amb aquest fet se segueixen actua-
cions judicials.

Barcelona, 26 de juny de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible
saturació de l’edifici dels jutjats de
Mataró (Maresme) en el moment en
què es desplegui tota la planta judici-
al prevista
Tram. 314-10039/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10039/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la possible saturació de l’edifici dels jutjats
de Mataró (Maresme) en el moment en què es desple-
gui tota la planta judicial prevista

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Proponents: Oliveras i Maristany, Jaume; Ridao i Mar-
tín, Joan

Amb relació a l’edifici judicial de Mataró, quan es va
posar en funcionament es van tenir molt en compte les
necessitats futures d’aquest partit judicial, ja que en
aquell moment només hi havia set jutjats de primera
instància i instrucció i ara n’hi ha nou.

En aquest sentit, quan amb posterioritat es va reformar
la Llei de demarcació i de planta judicial, que va supo-
sar la creació de noves demarcacions socials i penals a
Catalunya i, en concret, la posada en funcionament
d’un Jutjat Penal i d’un Jutjat Social a Mataró, aquests
nous òrgans judicials es van poder ubicar sense proble-
mes al mateix edifici.

Tanmateix, per tal de donar resposta a les necessitats
de futur que pugui presentar el partit judicial de Mata-
ró, el Departament de Justícia ja ha previst ampliar
l’edifici dels jutjats, amb la construcció d’annexos en
ambdós costats, que suposen un augment de 2000 m2
en la superfície total d’aquest edifici.

Pel que fa a la utilització de la Sala de Matrimonis per
a la celebració de judicis penals, aquest Departament
considera que, si bé aquest espai es va dissenyar per a
una funció determinada, els usos dels espais públics de
tots els edificis judicials s’han de racionalitzar, de ma-
nera que es puguin fer servir en cada moment per aque-
lla necessitat que sigui més immediata i sempre que
això comporti una millora en el servei que es presta al
ciutadà.

Barcelona, 21 de juny de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el grau de
compliment de les funcions assigna-
des als centres d’acollida Puigvistós
i Misericòrdia, de Girona
Tram. 314-10108/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10108/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el grau de compliment de les funcions as-
signades als centres d’acollida Puigvistós i Misericòr-
dia, de Girona

Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds

Proponents: Boada i Masoliver, Joan

Nota: aquesta pregunta, registrada al Parlament amb el
número de tramitació 314-10108/06, apareix, per er-
ror, al BOPC 293 amb el número de tramitació 314-
10110/06, i es rectifica en aquest butlletí, a la pàg.64.

1. Els centres Llar Infantil – Ntra. Senyora de la Mise-
ricòrdia i Puigvistós, aquest darrer fins al seu tanca-
ment, compleixen i han complert amb la seva funció
com a centres d’acolliment per a l’atenció immediata
de menors en situació de desemparament.

2. Un equip tècnic de professionals, compost per psi-
còleg, pedagog, assistent social i metge, fan l’observa-
ció i el diagnòstic de la situació de cada menor i l’ela-
boració de la proposta de protecció més idònia. També
intervé l’educador tutor de cada menor, que aporta la
visió educativa i de vida quotidiana. Per dur a terme la
tasca d’estudi diagnòstic de cada menor, s’utilitza el
temps necessari que precisa l’anàlisi de les diferents
situacions, per tal de garantir l’adequació en la mesura
que es proposi i l’estabilitat del menor en aquesta.

3. La mitjana d’estada dels menors en aquests centres
d’acolliment se situa entre els 5 i els 8 mesos.

4 i 5. Els centres d’acolliment tenen un projecte educa-
tiu particular que fa que la intervenció educativa sigui
diferent de la que es realitza en un centre residencial. El
temps d’estada dels menors no desvirtua el projecte, ja
que és el necessari per dur a terme l’estudi del menor.

6. Per tal de donar la resposta més adient, tenint en
compte les necessitats

detectades i la normativa legal en matèria d’estrange-
ria, es gestionen recursos alternatius a l’internament,
com els centres d’estada limitada, els serveis de prime-
ra acollida els centres diürns o el servei d’assistència i
acolliment dels menors indocumentats.

7. Es duen a terme actuacions a nivell de Consolat i
amb el contacte directe amb les famílies d’origen. La
prova radiològica que determina l’edat òssia i que or-
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dena la Fiscalia és la més fiable a nivell mèdic, mal-
grat que només en doni una estimació. Serveix, però,
per tenir un punt de referència en relació amb el perío-
de en què el menor haurà de ser tutelat fins a la majoria
d’edat estimada. Ara per ara, no hi ha cap més prova
reconeguda per a la determinació de l’edat.

8. Les ràtios són de 0,25; és a dir, un educador per cada
4 menors, en els torns d’ocupació màxima i d’activi-
tats més dirigides.

9. Les ràtios segueixen la normativa de l’esmentat De-
cret, que marca una ràtio no inferior a 0,20; és a dir, un
educador per cada 5 menors.

10. Existeix, des de fa 10 anys, un centre de la Direc-
ció General d’Atenció al Menor que acull els menors
amb una problemàtica psiquiàtrica especial. La Direc-
ció General té subscrit un conveni amb el Servei Cata-
là de la Salut per a la dotació del personal sanitari que,
a més del personal educatiu, atén els menors amb pato-
logies concretes.

No obstant això, en casos especials i no solament de
necessitat d’atenció psicològica, es pot augmentar el
nombre d’educadors d’atenció directa i posar-ne de
reforç durant un temps concret quan la situació del
Centre ho demani.

Barcelona, 27 de juny de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tancament
del centre d’acollida Puigvistós, de
Girona
Tram. 314-10110/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10110/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el tancament del centre d’acollida
Puigvistós, de Girona

Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds

Proponents: Boada i Masoliver, Joan

Nota: Aquesta pregunta, registrada al Parlament amb el
número de tramitació 314-10110/06, apareix, per er-
ror, al BOPC 293 amb el número de tramitació 314-
10108/06, i es rectifica en aquest butlletí, a la pàg. 65.

1. El Centre d’Acolliment Puigvistós era un centre
propi de la Direcció General d’Atenció al Menor, ubi-
cat de manera transitòria en un dels mòduls del Centre
Montilivi, dependent de la Direcció General de Mesu-
res Penals Alternatives i de Justícia Juvenil, que en
aquell moment no es trobava ocupat.

La redistribució de recursos del Departament de Justí-
cia ha comportat el tancament del centre Puigvistós a
causa de la necessitat, d’una banda, d’augmentar les
places per atendre els nois menors d’edat en centre
d’acolliment i també perquè els espais que ocupava
actualment no possibilitaven l’ampliació necessària, i,
d’altra banda, perquè l’aplicació de la Llei orgànica 5/
2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal dels
menors, ha comportat un increment notable de la po-
blació atesa pel Centre Montilivi, per la qual cosa
també s’ha fet necessari adequar novament els espais
cedits transitòriament al centre Puigvistós per atendre
menors que han de complir una mesura penal d’inter-
nament.

2, 6, 7, 8. L’ externalització a favor d’entitats sense
ànim de lucre dels serveis d’atenció als menors respon
fonamentalment al criteri de participació de la societat
civil en tasques d’atenció a la infància i a l’adolescèn-
cia. El model mixt (centres públics - centres privats)
permet fer una anàlisi comparativa permanent, avaluar
actuacions i resultats i intercanviar experiències entre
dos contextos diferenciats, i alhora permet assolir els
objectius des de la coresponsabilitat amb la resta
d’agents socials.

Cal tenir present que l’opció per un model de gestió
no implica la cessió de les competències i, en qualse-
vol cas, el Departament de Justícia continuarà exer-
cint les funcions que li pertoquen i, en particular, la
supervisió i inspecció dels serveis externalitzats.

3. Va ser una mesura que responia a les necessitats edu-
catives dels menors i a la voluntat d’optimització dels
recursos existents en aquell moment concret.

Quatre anys més tard, l’escenari ha canviat i les neces-
sitats són diferents.

4. Els nois necessiten ara la mateixa atenció educativa
especialitzada que l’any 1998.

5. El Centre Educatiu Montilivi es va adequar abans
de convertir-se en centre d’acolliment i, per tant, reu-
nia les condicions per donar una atenció educativa
especialitzada als menors.

En els centres d’acolliment i residencials d’acció edu-
cativa de la Direcció General d’Atenció al Menor hi
sol haver reixes a les finestres com a mesura de segu-
retat per als mateixos menors acollits.

9. La gestió del Centre d’acolliment nou s’ha determi-
nat en el Conveni signat amb l’Entitat Plataforma
Educativa 3 Esses.

10. El Conveni té vigència des del 15 d’abril de 2002,
amb condicions anàlogues a qualsevol altre centre
col·laborador.

11,12. La concessió de la gestió a aquesta empresa
s’ha fet a través d’un conveni i no a través d’un concurs,
a l’empara de l’article 3,1,d del Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques.

13. El Centre està situat a Juià (Gironès).

14. El nou Centre disposa de 10 places en una primera
fase, que s’ampliaran fins a 20 places en una segona
fase d’implementació.
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En la primera fase la plantilla és de 7 educadors i el
director. I en una segona etapa es duplicarà.

15. Es considera que la ubicació d’aquest Centre és la
idònia. Està situat en una població molt propera a Gi-
rona, al nucli urbà, i al polígon industrial de Celrà.
Aquesta situació geogràfica facilita alhora l’aprofita-
ment dels recursos de l’àmbit rural i de l’àmbit urbà.

Barcelona, 27 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la gestió del
centre d’acollida Puigvistós, de Celrà
(Gironès)
Tram. 314-10111/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10111/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la gestió del centre d’acollida Puigvistós,
de Celrà (Gironès)

Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds

Proponents: Boada i Masoliver, Joan; Comas d’Arge-
mir i Cendra, Dolors

El centre d’acolliment Puigvistós depenent de la Di-
recció General d’Atenció al menor, ubicat a la ciutat
de Girona, era un recurs propi del Departament de Jus-
tícia, que estava ocupant part de les dependències del
centre Montilivi, que depèn de la Direcció General de
Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil.

Per tal de continuar oferint el servei d’acolliment de
nois adolescents s’ha creat un nou centre d’acolliment
mitjançant un conveni de gestió amb una entitat d’ini-
ciativa social. Aquest nou centre pertany a la xarxa de
recursos de la Direcció General d’Atenció al Menor
com a centre d’acolliment col·laborador, regint-se amb
el mateix sistema amb que es gestionen altres recursos
de la Direcció General esmentada.

L’entitat d’iniciativa social que gestiona aquest nou
recurs és l’Associació Plataforma Educativa 3 Esses.

Barcelona, 26 de juny de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construc-
ció d’un centre de contenció entre els
municipis de Santa Maria de Palau-
tordera i Sant Celoni (Vallès Oriental)
Tram. 314-10112/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10112/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció d’un centre de contenció
entre els municipis de Santa Maria de Palautordera i
Sant Celoni (Vallès Oriental)

Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya - Verds

Proponents: Comas d’Argemir i Cendra, Dolors

El Departament de Justícia, a través de la Direcció Ge-
neral d’Atenció al Menor, està preparant la creació
d’un centre residencial d’acció educativa, amb caràc-
ter d’educació intensiva, al terme municipal de Sant
Esteve de Palautordera.

La previsió és establir un conveni de col·laboració per
a la gestió d’aquest recurs amb l’entitat d’iniciativa
social Plataforma educativa 3 Esses.

Els criteris d’adjudicació es basen en l’acreditada ex-
periència d’aquesta entitat en l’àmbit dels menors des-
emparats, i les garanties de professionalitat i qualitat
que oferten a través dels serveis i recursos que tenen en
funcionament en l’àmbit dels serveis socials.

Josep- D. Guàrdia i Canela

Barcelona, 26 de juny de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el balanç i el
dèficit acumulat dels hospitals que
pertanyen a la Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública (XHUP)
Tram. 314-10115/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10115/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el balanç i el dèficit acumulat dels hospi-
tals que pertanyen a la Xarxa Hospitalària d’Utilitza-
ció Pública (XHUP)

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Valls i Llobet, Carme

La Central de balanços del Servei Català de la Salut
(CatSalut) es crea amb l’objectiu de promoure un mi-
llor coneixement i capacitat de diagnòstic sobre l’evo-
lució i situació economicofinancera dels centres pro-
veïdors de serveis sanitaris de cobertura pública a
Catalunya. És un projecte de participació voluntària
dels centres sanitaris per a l’obtenció d’informació en
relació al seu entorn per a l’anàlisi comparativa.

La continuïtat del projecte Central de balanços queda
sotmesa al compliment del que es podrien anomenar
els principis fonamentals d’actuació de la Central de
balanços del CatSalut: confidencialitat de la informa-
ció tractada, participació i control per part dels centres
sanitaris mitjançant la Comissió tècnica i retorn de la
informació tractada i analitzada als centres que partici-
pen en el projecte.

Els centres que col·laboren amb la Central de balanços
ho fan voluntàriament mitjançant la resposta d’un
qüestionari normalitzat. La col·laboració dels centres
es fonamenta en una relació de confiança i d’interès
mutu. Els centres que participen en el projecte tenen la
seguretat que la informació subministrada serà tracta-
da confidencialment (mai es difondran dades individu-
als) i, com a contrapartida, obtenen una informació
agregada, homogènia i significativa, impossible d’ob-
tenir mitjançant altres fonts d’informació, que els per-
met conèixer amb més fiabilitat els punts forts i febles
de l’estructura economicofinancera del sector on des-
envolupen la seva activitat.

La metodologia de treball de la Central de balanços
ajuda, d’una banda, a homogeneïtzar el tractament
comptable de la informació i, d’altra banda, a inculcar
de forma progressiva una cultura de la informació. Així
s’aconsegueix que els centres valorin positivament el
fet de tenir més i millor informació que els serveixi per
conèixer el seu posicionament dintre del mercat plani-
ficat on actuen i per disposar d’una referència que els
permeti avaluar la seva gestió en front d’altres proveï-
dors que realitzen la mateixa activitat.

Malgrat això, cal tenir present que la Central de balan-
ços del CatSalut no té com a finalitat avaluar la situa-
ció economicofinancera individualitzada dels centres
sanitaris que col·laboren en el projecte. La seva tasca
fonamental consisteix, com s’ha indicat anteriorment,
en crear i mantenir bases de dades d’informació econo-
micofinancera dels centres sanitaris de cobertura pú-
blica de Catalunya per a la realització d’informes agre-
gats que serveixin de referència per a l’anàlisi
evolutiva del sector.

Així, la Central de balanços recull informació indivi-
dualitzada i, mitjançant l’homologació comptable, la
homogeneïtat de la mostra i el tractament comparatiu
de les dades comptables, presenta una informació agre-
gada que és normalitzada, coherent amb els objectius
d’informació dels centres.

Cal advertir que aquesta base de dades d’informació
econòmicofinancera no constitueix un element de la
comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d’una base de dades d’informació
econòmicofinancera de proveïdors de la Generalitat
pel que fa a la prestació de serveis sanitaris, amb la
particularitat que també inclou els centres hospitalaris
de l’Institut Català de la Salut que no reben un finan-
çament per la via de la concertació sinó directament
del pressupost de la Generalitat.

D’altra banda, no es poden considerar els informes de
la Central de balanços com a fidel reflex de la situació
econòmicofinancera del sistema sanitari públic català
ja que la mostra de centres d’aquesta Central no cor-
respon a la totalitat de centres concertats per prestació
de serveis. La Central de balanços consolida els estats
de comptes, d’una banda, de 66 centres de la XHUP i,
de l’altra, d’11 centres hospitalaris de salut mental,
mentre que no té en compte altres proveïdors per ser-
veis assistencials d’activitat sociosanitària, primària,
extrahospitalària, altres serveis de salut mental, etc.

És important assenyalar que el paper del CatSalut és
el d’aglutinador del projecte, de garantia de
confidencialitat de la informació que els centres pre-
senten i de prestador d’un servei d’informació als cen-
tres proveïdors de serveis sanitaris.

Pot ser que en el futur, amb la millora de les eines de
gestió a tots els nivells, amb l’avenç dels centres pú-
blics cap a la utilització quotidiana dels elements d’in-
formació econòmica propis del sector empresarial, es
pugui configurar la informació de la Central de balan-
ços amb una vocació d’exhaustivitat de centres, i de
consolidació del projecte que permeti constituir un
instrument d’anàlisi pública de la situació econòmico-
financera del sector.

Barcelona, 29 de maig de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’increment de
la població immigrada al Berguedà
Tram. 314-10195/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10195/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’increment de la població immigrada al
Berguedà

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

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

Barcelona, 19 de juny de 2002

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

En general, el conjunt d’actuacions que es promouen
en l’àmbit competencial de la Generalitat en matèria
d’immigració, d’acord amb la política global d’inte-
gració adoptada pel Govern, es recullen en els 133 pro-
grames del Pla interdepartamental d’immigració 2001-
2004.

En aquest sentit, es tracta d’assegurar que els immi-
grants rebin, en condicions d’igualtat amb la població
autòctona, les prestacions socials necessàries, evitant
estructures paral·leles. L’atenció a la població immi-
grada a tot Catalunya, i per tant també al Berguedà, es
du a terme en el marc ja existent d’institucions, serveis
i programes.

Les polítiques d’estrangeria i immigració afecten di-
rectament les competències i als recursos de la Genera-
litat de Catalunya, ja que els processos d’integració de
les persones immigrades exigeixen destinar, com s’es-
tà fent actualment, dotacions econòmiques addicio-
nals en sectors fonamentals com l’ensenyament, la sa-
nitat, l’habitatge o els serveis socials.

El Pla interdepartamental d’immigració inclou progra-
mes que preveuen destinar ajuts i subvencions per a
entitats i organitzacions que treballen per promoure la
integració social dels immigrants. Es tracta de facilitar
i promoure les actuacions que duen a terme aquestes
entitats envers la població immigrada, col·laborant
amb dotacions per a infrastructura, equipaments, mate-
rial i/o suport econòmic.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’alliberament
de fangs a les preses
Tram. 314-10196/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10196/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’alliberament de fangs a les preses

Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

El Departament de Medi Ambient, a través de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, porta a terme les tasques de
manteniment preventiu necessàries a totes les preses
de la seva titularitat. Aquestes tasques preventives
consisteixen en l’obertura en buit dels elements de
desguàs dues vegades cada mes.

Actualment, el Departament de Medi Ambient està re-
dactant les Normes d’Explotació de tots els embassa-
ments de les conques internes de Catalunya adscrits a
l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes normes supo-
saran la definició precisa de les actuacions adients
d’obertura dels desguassos de fons.

Barcelona, 18 de juny de 2002.

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el personal
de l’Agència Catalana de l’Aigua des-
tinat al control dels embassaments
Tram. 314-10199/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10199/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el personal de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua destinat al control dels embassaments

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Proponents: Camps i Torrens, Marta; Tura i Camafreita,
Montserrat
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Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa de quaranta-
cinc treballadors dedicats a la vigilància, manteniment
i control dels embassaments de les conques internes de
Catalunya de la seva titularitat.

La distribució del personal de l’Agència Catalana de
l’Aigua per a cadascuna de les preses és la següent:

Embassament Nombre de treballadors adscrits

La Baells 7
Boadella 7
Sant Ponç 4
Siurana 4
Foix 4
La Llosa del Cavall 3
Serveis centrals de l’ACA
(personal amb dedicació a les preses) 16

Total 45

Pel que fa a l’increment o reducció dels personal desti-
nat a aquestes tasques, cal dir que des de la creació de
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’any 2000, només
s’ha comptabilitzat una baixa per jubilació.

La dotació pressupostària destinada a les tasques de vi-
gilància, manteniment i control dels embassaments de
les conques internes de Catalunya adscrits a l’Agència
Catalana de l’Aigua és de 150.000 EUR per presa.

Barcelona, 18 de juny de 2002.

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la fase de tra-
mitació en què es troba el Pla de pro-
tecció de zones humides
Tram. 314-10201/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10201/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la fase de tramitació en què es troba el Pla
de protecció de zones humides

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Camps i Torrens, Marta; Tura i Camafreita,
Montserrat

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

La política de protecció de zones humides que porta a
terme el Departament de Medi Ambient segueix tres
eixos bàsics:

a) L’elaboració i difusió de l’Inventari de zones humi-
des de Catalunya

Després d’un intens treball de camp i de recopilació
d’informació per tot el territori de Catalunya (inclosa
la conca hidrogràfica de l’Ebre), es va elaborar l’Inven-
tari de zones humides de Catalunya, com a instrument
per a l’aplicació del règim de protecció que estableix
l’article 11 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais
naturals.

La presentació i consulta de l’Inventari als ens locals
implicats, la seva publicació a Internet, la seva difusió
general mitjançant l’edició d’un CD-ROM i la seva
tramesa a diverses unitats administratives amb especi-
al responsabilitat en l’ordenació i la gestió del territo-
ri, ha permès una sistemàtica utilització de l’Inventari
com a instrument de referència en la planificació terri-
torial i urbanística, els procediments d’avaluació d’im-
pacte ambiental i en les polítiques de l’aigua.

b) La gestió directa de les principals zones humides de
Catalunya

Amb la declaració com a espais naturals de protecció
especial, les zones humides dels aiguamolls de l’Em-
pordà, el delta de l’Ebre i el delta del Llobregat gau-
deixen d’una especial gestió, quant a la conservació
dels seus valors ecològics, l’ordenació de l’ús públic,
la promoció de la recerca i de l’educació ambiental,
etc... Aquests tres espais gaudeixen també de figures
internacionals de protecció.

L’Estany de Banyoles, proposat enguany com a zona
candidata a la inclusió sota el conveni de Ramsar, en-
trarà a formar part d’aquest grup en breu.

c) La posada en marxa de diversos instruments per a la
gestió i/o la recuperació concertada d’altres zones hu-
mides

El Departament de Medi Ambient ha posat en marxa
diversos tipus d’acords (convenis de col·laboració,
ajuts a projectes, assessorament tècnic...) amb ajunta-
ments, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre,
per tal de portar a terme una gestió adequada de zones
humides d’especial interès.

En són exemples les actuacions als aiguamolls de Tor-
redembarra, la desembocadura del riu Gaià, la ribera
de l’Ebre a Flix, l’aiguabarreig del Segre i el Cinca,
l’estany de Sils, els estanys de Tordera, etc...

Barcelona, 21 de juny de 2002.

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el balanç
d’aplicació del document «Criteris
tècnics a tenir en compte per l’ACA
en l’elaboració dels informes precep-
tius en la tramitació del planejament
urbanístic», elaborat per l’Agència
Catalana de l’Aigua
Tram. 314-10210/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10210/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el balanç d’aplicació del document “Crite-
ris tècnics a tenir en compte per l’ACA en l’elaboració
dels informes preceptius en la tramitació del planeja-
ment urbanístic”, elaborat per l’Agència Catalana de
l’Aigua

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Camps i Torrens, Marta; Tura i Camafreita,
Montserrat

Les directrius i criteris tècnics establerts en el docu-
ment «Criteris tècnics a tenir en compte per l’Agència
Catalana de l’Aigua en l’elaboració dels informes pre-
ceptius en la tramitació del planejament urbanístic»
aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua el 28 de juny de 2001, s’han aplicat
en l’elaboració de tots els informes emesos des de la
data de la seva aprovació. Això vol dir que l’Agència
Catalana de l’Aigua ha elaborat més de 550 informes
d’acord amb el document esmentat.

D’altra banda, cal dir que aquests criteris han estat in-
corporats en els treballs de Planificació de l’Espai Flu-
vial (PEF) realitzats per l’Agència Catalana de l’Aigua
per a les rieres següents:

- Rajadell

- Marganell

- Castellet

- Torrent del Mal – Riera Magarola

- Torrent del Lluc – Riera de la Bisbal

Així mateix, s’incorporaran en tots els nous treballs de
PEF previstos per als principals cursos d’aigua. Actual-
ment estan en execució els treballs de:

- La Conca de la Tordera

- Les conques del Baix Llobregat i Anoia

- La conca del Baix Ter

Les comissions d’urbanisme sempre tenen en compte
el contingut dels informes preceptius emesos per
l’Agència Catalana de l’Aigua en el moment d’adop-
tar les seves resolucions, i imposen les mesures dicta-

des pels informes de l’Agència, que poden anar des
d’un replantejament de la rasant d’un terreny fins a la
materialització d’una escullera de protecció.

Finalment, en tot document urbanístic que afecti o
confronti amb un sistema hidràulic, es demana el cor-
responent estudi d’inundabilitat, la validesa el qual es
condiciona a l’obtenció d’un informe favorable de
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Barcelona, 26 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’afectació
dels terrenys del barri de la Barcelo-
neta, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-10229/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10229/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’afectació dels terrenys del barri de la
Barceloneta, de Gavà (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Vendrell i Segura, Xavier

Les previsions del Pla general metropolità en aquest
punt contemplen la necessitat d’establir una reserva
viària que, de no fer-se, suposaria la consolidació d’un
tram de façana marítima d’uns 1.000 metres. Aquesta
reserva viària ha de permetre construir un dels pocs
enllaços de Gavà amb el front costaner.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el bloqueig
del Pla especial de reforma interior
(PERI) del barri de la Barceloneta, a
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-10230/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10230/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el bloqueig del Pla especial de reforma in-
terior (PERI) del barri de la Barceloneta, a Gavà (Baix
Llobregat)

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Proponents: Vendrell i Segura, Xavier

La solució actualment plantejada suposa la construc-
ció d’una bassa de laminació de la riera de Sant
Llorenç, aigües amunt, per tal de garantir que l’avin-
guda corresponent a un període de retorn de 500 anys
no afecti les edificacions existents i garanteixi la se-
guretat de les urbanitzacions. Els Ajuntaments de Gavà
i de Viladecans han de cedir a l’Agència Catalana de
l’Aigua els terrenys necessaris per a la construcció de
la bassa de laminació de la riera de Sant Llorenç, obra
que es troba en període de licitació.

Pel que fa a la Direcció General d’Urbanisme, no té a
tràmit cap pla especial urbanístic per Al barri de la
Barceloneta de Gavà.

Aquest Departament no té cap intenció de bloquejar
l’aprovació urbanística del planejament que, en el seu
moment, proposi l’Ajuntament de Gavà, i resta obert a
col·laborar amb l’Ajuntament en l’estudi, la tramitació
i posterior aprovació dels instruments de planejament
urbanístic que siguin requerits per resoldre la proble-
màtica del barri de la Barceloneta; tot això un cop es
disposi de la bassa de laminació, com a element regu-
lador del desguàs de la riera que ha de garantir la se-
guretat de les persones i de la urbanització d’aquest
barri.

Barcelona, 17 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins són els
projectes de reforma i adequació del
barri de la Barceloneta, de Gavà (Baix
Llobregat)
Tram. 314-10231/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10231/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins són els projectes de reforma i ade-
quació del barri de la Barceloneta, de Gavà (Baix Llo-
bregat)

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Vendrell i Segura, Xavier

En primer lloc es durà a terme la construcció de la bas-
sa de laminació, com a element regulador del desguàs
de la riera. La iniciativa de les actuacions de reforma i
adequació del barri de la Barceloneta correspon en pri-
mer terme a l’Ajuntament de Gavà, sens perjudici que
s’estableixi una col·laboració entre l’esmentada corpo-
ració i aquest Departament per a l’estudi, la tramitació
i posterior aprovació dels instruments de planejament
urbanístic que es requereixin.

Barcelona, 18 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució de
les poblacions de polla blava reintro-
duïdes a Catalunya durant els anys
1990 a 1996
Tram. 314-10243/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10243/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre l’evolució de les poblacions de polla blava
reintroduïdes a Catalunya durant els anys 1990 a 1996

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Vendrell i Segura, Xavier; Ridao i Martín,
Joan
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Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

La polla blava (Porphyrio porphyrio) és una espècie
classificada per SEO Birdlife International (Tucker &
Heath, 1994) en la categoria SPEC 3 (Species of
European Conservation Concern), espècies de preo-
cupació europea pel que fa a la seva conservació, de
nivell tres, és a dir, aquelles que la seva població glo-
bal no està concentrada a Europa però que presenta un
estat de conservació desfavorable al continent.

La població estimada de polla blava l’any 1994 era de
3.400-5.000 parelles, distribuïdes en cinc països.
D’acord amb estimacions realitzades en base a l’equip
del Parc Nacional de Doñana, l’Estat espanyol acollia
la majoria de membres de l’espècie, amb 3.000-3.500
parelles (estimacions efectuades en base a dades de
l’equip del Parc Nacional de Doñana).

En una revisió recent de SEO Birdlife International
(Heath, Birggreve & Peet, 2000), l’espècie segueix si-
tuada a la categoria SPEC 3, però ocupa ja sis països i
la seva població es considera entre 3.800-5.500 pare-
lles, essent estable l’estimació pel conjunt espanyol.

A Catalunya és present la subespècie nominal de polla
blava. Es tracta d’una espècie protegida que era molt
poc freqüent fins a la dècada dels anys vuitanta i inicis
dels anys noranta. Actualment, a Catalunya hi ha els
tres nuclis poblacionals següents:

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

L’espècie va ser reintroduïda l’any 1989 al Parc Natu-
ral Aiguamolls de l’Empordà. En el període 1989-
1991, es van alliberar en aquest Parc 66 exemplars, la
majoria d’ells identificats amb anelles metàl·liques i de
PVC, per tal d’afavorir contactes visuals.

L’any 1992 la població empordanesa de polla blava
va ser avaluada en 128 exemplars. L’any 1994 es van
arribar a xifrar entre 50 i 60 parelles nidificants i una
població al voltant dels 150 exemplars. Actualment, la
població esta al voltant de 35 parelles nidificants i un
cens total de 90 exemplars. Cal dir que les diferències
numèriques no reflecteixen un fenomen de descens
poblacional real, sinó que cal atribuir la variació a l’es-
tabliment d’un criteri metodològic més real i rigorós
que l’anterioment utilitzat.

Durant el període inicial de reintroducció es detectaren
més observacions directes de l’espècie. La sequera i l’es-
gotament de recursos tròfics i brots de botulisme en els
exemplars adults reproductors són possibles causes de
la disminució d’aquest tipus d’observacions.

Malgrat les redistribucions espacials que van tenir lloc
a finals dels anys noranta, la població de polla blava a
l’Empordà es pot considerar no únicament consolida-
da, amb les esmentades 30-50 parelles nidificants, sinó
fins i tot en expansió cap el nord d’aquest territori.
Així, la recuperació d’ocells anellats als Aiguamolls
ha demostrat la colonització dels aiguamolls del
Rosselló, on han començat a criar i ara hi ha entre 3 i 5
parelles reproductores (Heath et al 2000). El fenomen
de la dispersió vers el nord sembla ser un denomina-

dor comú en aquesta espècie, al llarg de la seva àrea
de cria mediterrània, on s’han produït semblants esde-
veniments en diferents àrees del llevant peninsular. En
aquest sentit, no s’han registrat exemplars procedents
dels Aiguamolls a les altres zones humides catalanes
durant el període de funcionament del pla de
reintroducció.

Parc Natural Delta de l’Ebre

La població de polla blava al Delta de l’Ebre va apa-
rèixer principis dels anys noranta, presumiblement
com a expansió cap al nord de les poblacions del País
Valencià, algunes de les quals també procedien de
reintroduccions fetes allà.

Actualment, l’espècie està plenament consolidada al
Delta i s’estima la presència d’un màxim de 300 pare-
lles reproductores en aquesta zona.

Reserves Naturals Delta del Llobregat

A la resta de Catalunya, la polla blava només és pre-
sent al Delta del Llobregat, on va aparèixer de forma
regular l’any 2000 i on hi ha dues parelles reproducto-
res des del 2002.

Barcelona, 21 de juny de 2002.

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució de
les poblacions de cabirol reintroduï-
des a Catalunya durant els anys 1990
a 1996
Tram. 314-10244/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10244/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre l’evolució de les poblacions de cabirol
reintroduïdes a Catalunya durant els anys 1990 a 1996

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Vendrell i Segura, Xavier; Ridao i Martín,
Joan

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

Els projectes de reintroducció de cabirol (capreolus
capreolus) han estat duts a terme d’acord amb els pro-
tocols signats entre el Departament de Medi Ambient i
la Federació Catalana de Caça.

En el període 1990-1996 van ser alliberats a Catalu-
nya 139 cabirols, dels quals 64 eren mascles i 75 feme-
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lles. Els exemplars de cabirol van ser reintroduïts a les
4 zones següents:

– Montnegre

– Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

– Serra de Prades

– Guixers

Tots els exemplars alliberats provenien de França, con-
cretament de la reserva de Chizé i de les Landes de
Gascunya.

El seguiment i l’evolució de les poblacions reintroduï-
des va ser realitzat per tècnics del Departament de Medi
Ambient o bé per empreses especialitzades contracta-
des per aquesta tasca. La majoria dels cabirols alliberats
portaven un collar ràdio-emissor per tal de facilitar la
seva posició i seguiment de forma contínua.

Dels resultats obtinguts a partir de les dades del segui-
ment, es pot concloure que els animals alliberats han
experimentat una perfecta adaptació a les zones de
reintroducció. La constatació en molts casos de la seva
reproducció, així com l’observació posterior d’exem-
plars a les zones d’alliberament i àrees limítrofes degut a
la dispersió, són proves de que la reintroducció d’aques-
ta espècie a Catalunya es pot considerar un èxit.

A partir de les dades obtingudes, el Departament de
Medi Ambient estudia l’establiment de la densitat po-
blacional de cabirol que permeti els seu aprofitament
cinegètic de forma ordenada, regulada i sostenible.

Barcelona, 21 de juny de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de
llicències de caça atorgades a Catalu-
nya durant les temporades 2000-2001
i 2001-2002
Tram. 314-10249/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10249/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre de llicències de caça atorgades
a Catalunya durant les temporades 2000-2001 i 2001-
2002

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Vendrell i Segura, Xavier; Ausàs i Coll,
Jordi

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt, juntament amb la
iniciativa 314-10330/06.

La relació de llicències de caça atorgades a Catalunya
durant les temporades 2000 i 2001, d’acord amb el ti-
pus de llicència, és la següent:

Tipus de llicència Any 2000 Any 2001

Classe A
Armes de foc o assimilables 91.205 89.069
Classe B
Sense armes de foc o assimilables 6.870 7.618
Classe C
Per tenir canilles - 1

Barcelona, 21 de juny de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la inversió
d’Al-pi compromesa per a l’any 2002
i la real pressupostada
Tram. 314-10259/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10259/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la inversió d’Al-pi compromesa per a l’any
2002 i la real pressupostada

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Ridao i Martín, Joan

L’empresa Al-pi informa del següent:

En primer lloc, la inversió per a l’any 2002 comprome-
sa inicialment era d’aproximadament 20 Meuros. La
inversió prevista al pla de negoci actualitzat d’Al-pi
per l’any 2002 és de 18,439 Meuros. L’actual previsió
de la companyia està en línia amb els compromisos
previstos, tot i que caldrà esperar al final de l’exercici
per poder valorar exactament el nivell d’acompliment.

Pel que fa al total de llocs de treball (directes i indirec-
tes) contemplats al Pla de Negoci original d’Uni2 per
a l’any 2002 és de 412 (330 directes). Això representa-
va una creació neta de 39 treballadors. A final de
l’exercici 2002 es podrà valorar convenientment el
nivell d’assoliment dels compromisos avalats.

En relació amb l’activitat de recerca i desenvolupa-
ment (R+D), per l’estratègia de negoci d’Al-pi, orienta-
da al segment empresarial amb serveis d’accés directe,
és precisament l’activitat associada a enginyeria de
clients i a mercadotècnia la que més es potencia des
de la companyia i que majors esforços requereix, per
poder oferir serveis i productes a mida de cada client.
Ara bé, Al-pi no disposa de dades específiques relati-
ves a quina és la inversió en cap d’aquestes àrees, a
excepció de la que apareix en el balanç d’immobilit-
zat immaterial: 363.000 euros. En el propi informe
d’auditoria s’assenyala que «...la seva qualificació i
materialització són difícils d’estimar».

Quant als clients empresarials d’Uni2 a Catalunya que
han estat traspassats a Al-pi, a data d’avui encara no
s’ha materialitzat aquest traspàs, tot i que actualment
esta en procés de transferència.

Finalment, com ja va explicar el Secretari de Teleco-
municacions i Societat de la Informació davant de la
Comissió de la Societat de la Informació del Parla-
ment de Catalunya, en la seva compareixença del pas-
sat dia 5 de juny, el Govern no té constància que no
s’hagi donat compliment als compromisos d’Al-Pi, tot
i que s’està portant a terme una anàlisi de la situació.

En el cas dels avals prestats, el Govern podria conside-
rar la possibilitat d’alliberar els corresponents als
compromisos vençuts i efectivament duts a terme.

Barcelona, 27 de juny de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació de
llocs de treball prevista per Al-pi per
a l’any 2002
Tram. 314-10260/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10260/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la creació de llocs de treball prevista per
Al-pi per a l’any 2002
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ridao i Martín, Joan
Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
la pregunta escrita NT 314-10259/06.

Barcelona, 27 de juny de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’activitat de recer-
ca i desenvolupament (R+D) d’Al-pi
Tram. 314-10261/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10261/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’activitat de recerca i desenvolupament
(R+D) d’Al-pi
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Ridao i Martín, Joan
Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
la pregunta escrita NT 314-10259/06.

Barcelona, 27 de juny de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de
clients empresarials d’Uni-2 traspas-
sats a Al-pi
Tram. 314-10262/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10262/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre de clients empresarials d’Uni-2
traspassats a Al-pi

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Ridao i Martín, Joan

Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
la pregunta escrita NT 314-10259/06.

Barcelona, 27 de juny de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els avals
prestats a Al-pi i el garantiment del
compliment dels compromisos ad-
quirits amb la seva privatització
Tram. 314-10263/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10263/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els avals prestats a Al-pi i el garantiment
del compliment dels compromisos adquirits amb la
seva privatització

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Ridao i Martín, Joan

Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
la pregunta escrita NT 314-10259/06.

Barcelona, 27 de juny de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les obres de
construcció d’una passarel·la de via-
nants sobre el barranc de la Xamora,
a la carretera C-37 al pas per Valls i
Alcover (Alt Camp)
Tram. 314-10313/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10313/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les obres de construcció d’una passarel·la
de vianants sobre el barranc de la Xamora, a la carrete-
ra C-37 al pas per Valls i Alcover (Alt Camp)

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Segú i Ferré, Núria

Es preveu que l’actuació corresponent a la construcció
d’una passarel·la de vianants sobre la C-37 al Torrent
de Xamora s’adjudiqui a finals d’any, i que es porti a
terme durant l’any 2003, amb un termini d’execució de
tres mesos.

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’emissió
d’anuncis a TV3, Canal 33 i Catalu-
nya Ràdio en altres llengües que la
catalana
Tram. 314-10327/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10327/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’emissió d’anuncis a TV3, Canal 33 i Ca-
talunya Ràdio en altres llengües que la catalana

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Bargalló Valls, Josep; Ridao i Martín, Joan

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

Barcelona, 18 de juny de 2002

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap
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Espots emesos 
Gener de 2001

Català (10234)

Castellà (614)

5,66%

94,34%

ANNEX

De les dades que es detallen, referents a l’emissió
d’anuncis, en català i en castellà, es desprèn que gaire-
bé tots els mesos de l’any 2001 la publicitat emesa en
català va superar el 93%. Des de gener a maig de
2002, aquest percentatge se situa per sobre del 95%.

Els anuncis que s’emeten en qualsevol altra llengua
que no sigui el català es poden considerar «testimoni-
als». Es tracta bàsicament de campanyes de la FORTA
o d’espots protagonitzats per un personatge famós que
no parla català i, al qual, se li respecta la seva llengua,
ja que la seva veu forma part de la seva imatge públi-
ca. Aquest tipus de publicitat es concentra especial-
ment en el període nadalenc.

El Departament Comercial de Televisió de Catalunya
recomana als anunciants que facin les seves campa-
nyes en català, i juntament amb els serveis lingüístics,
ha fet una tasca molt important per tal de normalitzar
els textos publicitaris, sobretot tenint en compte que la
major part provenen d’agències publicitàries que han
concebut la seva campanya en castellà i que, de vega-
des, es mostren reticents a fer canvis excessius en els
seus textos.

Pel que fa a les emissores de ràdio, el percentatge
d’emissió de falques en català es podria valorar en un
95%, sent el restant 5% en castellà. Les creativitats, el
muntatge o les veus que unifiquen una campanya no
permeten, en ocasions, fer la versió en català. També
destaquen en ocasions puntuals campanyes en anglès.

Català (11145) 11145 94,4
Castellà (662) 662 5,6

11807

Espots emesos
Febrer de 2001 

Català (11145)

Castellà (662)

5,61%

94,39%

Català (12214) 12214 91,2
Castellà(1174) 1174 8,8

13388

Espots emesos
Març de 2001 

Català (12214)

Castellà(1174)

8,77%

91,23%

Català (11560) 11560 96,0
Castellà (476) 476 4,0

12036

Espots emesos 
Abril de 2001

Català (11560)

Cas tellà (476)

4,0%

96,0%

Català (10234) 10234 94,3
Castellà (614) 614 5,7

10848
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Català (14261) 14261 94,8
Castellà (777) 777 5,2

15038

Català (7273) 7273 93,9
Castellà (473) 473 6,1

7746

Espots emesos 
Maig de 2001

Català (14261)

Castellà (777)

5,17%

94,83%

Català (13108) 13108 90,0
Castellà (1457) 1457 10,0

14565

Espots emesos 
Juny de 2001

Català (13108)

Castellà (1457)

10%

90%

Català (10634) 10634 92,6
Castellà (849) 849 7,4

11483

Espots emesos 
Juliol de 2001

Català (10634)

Castellà (849)

7,40%

92,61%

Espots emesos 
Agost de 2001

Català (7273)

Castellà (473)

6,1%

93,9%

Català (12194) 12194 93,4
Castellà (855) 855 6,6

13049

Espots emesos 
Setembre de 2001

Català (12194)

Castellà (855)

6,6%

93,4%

Català (11686) 11868 92,3
Castellà (984) 984 7,7

12852

Espots emesos 
Octubre de 2001

Català (11686)

Castellà (984)

7,7%

92,3%
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Català (11046) 11046 82,9
Castellà (2283) 2283 17,1

13329

Català (12834) 12834 96,1
Castellà (521) 521 3,9

13355

Espots emesos 
Novembre 2001

Català (11046)

Castellà (2283)

17,1%

82,9%

Català (12844) 12844 79,6
Castellà (3295) 3295 20,4

16139

Espots emesos 
Desembre de2001

Català (12844)

Castellà (3295)

20,4%

79,6%

Català (9863) 9863 96,2
Castellà (388) 388 3,8

10251

Espots emesos 
Gener de 2002

Català (9863)

Castellà (388)

4,0%

96,0%

Espots emesos 
Febrer de 2002

Català (12834)

Castellà (521)

3,9%

96,1%

Català (14049) 14049 92,8
Castellà (1098) 1098 7,2

15147

Espots emesos 
Març de 2002

Català (14049)

Castellà (1098)

7,2%

92,8%

Català (14029) 14029 94,3
Castellà (846) 846 5,7

14875

Espots emesos 
Abril de 2002

Català (14029)

Castellà (846)

5,7%

94,3%
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Estadística d’espots emesos

2001 2002

català %castellà % total % % català %castellà % total % %
mitjana mitjana mitjana mitjana
catalàcastellà catalàcastellà

gener 10.234 94.34 614 5.66 10.848 94.34 5.66 9.863 96.0 388 4.0 10.251 96.0 4.0
febrer 11.145 94.39 662 5.61 11.807 94.36 5.63 12.834 96.1 521 3.9 13.355 96.1 3.9
març 12.214 91.23 1.174 7.78 13.388 93.32 6.35 14.049 92.8 1.098 7.2 15.147 94.8 5.2
abril 11.560 96.04 476 3.95 12.036 94.00 5.75 14.029 94.3 846 5.7 14.875 94.8 5.2
maig 14.261 94.83 777 5.17 15.038 94.16 5.63 13.595 94.8 753 5.2 14.348 94.8 5.2
juny 13.108 89.99 1.457 10.00 14.565 93.47 6.36
juliol 10.634 92.61 849 7.39 11.483 93.34 6.50
agost 7.273 93.89 473 6.11 7.746 93.41 6.46
setembre 12.194 93.45 855 6.55 13.049 93.41 6.46
octubre 11.868 92.35 984 7.66 12.852 93.31 6.59
novembre 11.046 82.87 2.283 17.13 13.329 92.36 7.54
desembre 12.844 79.58 3.295 20.42 16.139 91.30 8.62

Total 138.381 13.899 152.280

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de
llicències de caça atorgades durant
les temporades 2000-2001 i 2001-2002
Tram. 314-10330/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta con-
juntament amb la pregunta NT 314-00249/06.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de
compliment de la resolució 503/VI del
Parlament de Catalunya sobre la
idoneïtat dels límits de les actuals
zones d’especial protecció per als
ocells (ZEPA)
Tram. 314-10331/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10331/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat de compliment de la resolució 503/
VI del Parlament de Catalunya sobre la idoneïtat dels
límits de les actuals zones d’especial protecció per als
ocells (ZEPA)
Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya
Proponents: Vendrell i Segura, Xavier

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

Atès que la xarxa Natura 2000 estarà integrada per dos
tipus d’espais, els Llocs d’interès comunitari (LICs) i
les zones d’especial protecció per als ocells (ZEPAs),
el Departament de Medi Ambient, a través de la Direc-
ció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, va
iniciar un procediment d’anàlisi i relació d’espais de la
regió alpina.

Aquest procediment ha permès elaborar una proposta
d’espais que, després de ser sotmès al corresponent trà-
mit d’informació pública, va ser aprovada pel Govern
de la Generalitat el novembre de 2001. La proposta
aprovada inclou 9 espais proposats com a ZEPAs, que
assoleixen una superfície de 168.180 ha.

A data d’avui, l’esmentada proposta es troba en mans
de la Comissió Europea per a la seva aprovació defini-
tiva.

En aquests moments, el Departament de Medi Ambient
està duent a terme el mateix procediment pel que fa a
la regió mediterrània, on ja hi ha 4 ZEPAs designades
entre el 1988 i 1994: els Aiguamolls de l’Empordà, el
Delta de l’Ebre, el Mas de Melons i el Delta del Llo-
bregat.

Barcelona, 21 de juny de 2002.

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte
Illa de Blanes (Selva)
Tram. 314-10340/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10340/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el projecte Illa de Blanes (Selva)

Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Sánchez-Camacho i Pérez, Alícia

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

Barcelona, 19 de juny de 2002

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

El Govern de la Generalitat va promoure una aporta-
ció pressupostària, al Consorci Portal-Illa de Blanes,
de 601.012,10 euros.

Les aportacions necessàries per fer front a les necessi-
tats de finançament d’aquest Consorci seran tractades
en el si del mateix.

En aquests moments la direcció del Consorci està tre-
ballant en la calendarització de les actuacions neces-
sàries per tirar endavant el projecte. La calendarització
haurà de ser aprovada en el si de l’ens consorcial.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la previsió de
l’adjudicació de les obres de l’IES de
la Bisbal (Baix Empordà)
Tram. 314-10346/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10346/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la previsió de l’adjudicació de les obres de
l’IES de la Bisbal (Baix Empordà)

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
següent:

El Departament d’Ensenyament preveu que els tràmits
de licitació de l’obra de l’institut d’educació secundà-
ria de La Bisbal (Baix Empordà) s’iniciaran durant el
mes de juny de 2002. L’adjudicació de l’obra podria
tenir lloc entre finals del mes de juliol o primers del
mes de setembre.

Pel que fa al calendari d’execució, cal assenyalar que
en l’anunci sobre la licitació de l’obra que es publicarà
en el DOGC es farà constar l’esmentat termini, que és
d’aproximadament 14 mesos.

Barcelona, 12 de juny de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aportació
econòmica per al millorament del
Front de Mar de la urbanització
Empuriabrava (Alt Empordà)
Tram. 314-10348/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10348/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’aportació econòmica per al millorament
del Front de Mar de la urbanització Empuriabrava
(Alt Empordà)

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Sánchez-Camacho i Pérez, Alícia

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries té inclòs, en
l’assignació provisional del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) per al 2003, el projecte
«Reurbanització del passeig del Front de Mar», amb
una subvenció de 60.635 euros.

Aquesta assignació serà definitiva un cop la Comissió
de Cooperació Local formuli el PUOSC definitiu i el
Govern l’aprovi mitjançant decret.

Barcelona, 18 de juny de 2002

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions
fetes per a impulsar la construcció
d’un centre multimodal a prop de
l’aeroport de Girona
Tram. 314-10356/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10356/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre les accions fetes per a impulsar la construcció
d’un centre multimodal a prop de l’aeroport de Girona

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Sánchez-Camacho i Pérez, Alícia

El Govern de la Generalitat està treballant en el disseny
funcional d’un centre logístic d’àmbit regional ubicat
en els termes municipals de Riudellots i Vilobí d’Onyar,
proper a les instal·lacions de l’aeroport de Girona.

Aquest disseny previ és imprescindible, tant per fer la
corresponent distribució interna del centre de mercade-
ries, com per concretar els accessos i connexions viàries
i les implicacions urbanístiques d’aquesta actuació.

Posteriorment, i abans d’iniciar la tramitació del plane-
jament urbanístic corresponent, aquesta primera anàli-
si serà presentada als ajuntaments de Vilobí d’Onyar i
de Riudellots, i al Consell Comarcal de la Selva.

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els projectes
de construcció de noves pistes d’es-
quí al Pirineu de Lleida
Tram. 314-10369/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10369/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els projectes de construcció de noves pis-
tes d’esquí al Pirineu de Lleida

Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Fernández Díaz, Alberto

1. Hores d’ara únicament es troba en tramitació el Pla
especial de l’estació d’esquí de Boí-Taüll, que afecta
el municipi de la Vall de Boí.

El Pla especial té l’aprovació provisional de l’Ajunta-
ment i està pendent de l’aprovació definitiva per part
de la Comissió d’Urbanisme de Lleida.

L’esmentat Pla especial es tramita en compliment de
les determinacions de la revisió de les Normes subsidi-
àries del planejament del municipi.

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya no ha
concedit ajuts específics per a promotors de noves pis-
tes d’esquí.

3. El Pla especial del domini esquiable de Filià-l’esta-
ció d’esquí de la Vall Fosca- es va aprovar definitiva-
ment en data 28 de març de 2001 i es va publicar al
DOGC de data 25 de maig de 2001.

En el Pla especial s’estableixen tres fases per a l’exe-
cució de les instal·lacions, però no s’hi determina la
data d’inici, que depèn de l’elaboració i presentació
dels projectes d’obres a l’Ajuntament per part del pro-
motor de l’estació.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsi-
ons d’inici de les obres de millora-
ment de la carretera C-17, al pas pel
Vallès Oriental
Tram. 314-10370/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10370/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les previsions d’inici de les obres de millo-
rament de la carretera C-17, al pas pel Vallès Oriental

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Terrades i Santacreu, Jordi

Actualment es troben en fase d’execució les obres cor-
responents a l’actuació de reforç i millora del ferm en
els 14,9 al PK 31,5 de la carretera C-17, i se’n preveu
l’acabament per la tardor d’enguany.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la política de
contractació de personal de l’Ajunta-
ment de Premià de Dalt (Maresme)
Tram. 314-10371/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10371/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la política de contractació de personal de
l’Ajuntament de Premià de Dalt (Maresme)

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Proponents: Vallès i Casadevall, Josep M.; Clofent i
Rosique, Josep

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals va tenir coneixement d’unes suposades irregulari-
tats comeses en la contractació del personal de l’Ajun-
tament de Premià de Dalt (Maresme) i es va dirigir a
aquest ajuntament per tal d’instar-lo a actuar d’acord
amb la legislació vigent.

La contractació del personal és una de les competènci-
es pròpies de les corporacions locals i com a tal està
sotmesa al principi general de legalitat i, per tant, sota
el control dels tribunals de justícia, d’acord amb el que
estableix l’article 140 de la CE i l’article 7.2 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.

Barcelona, 27 de juny de 2002

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació
actual del projecte del nou accés a
Sant Vicenç de Castellet (Bages) des
de la C-16
Tram. 314-10374/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10374/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la situació actual del projecte del nou ac-
cés a Sant Vicenç de Castellet (Bages) des de la C-16

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Roma i Cunill, Joan

El projecte constructiu corresponent a la construcció
del Nou accés a Sant Vicenç de Castellet a la C-55 es
troba en fase de redacció. Aquesta actuació té un pres-
supost estimat de 7.815.157, 36 euros i es preveu que
les obres surtin a licitació el primer semestre de 2003.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sancions
imposades durant els anys 1999 a
2001 per l’incompliment de la Llei 10/
1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment
perillosos
Tram. 314-10394/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10394/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les sancions imposades durant els anys
1999 a 2001 per l’incompliment de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos Grup Parlamentari: Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Roma i Cunill, Joan

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, va ser
publicada el 9 d’agost de 1999. La seva disposició fi-
nal segona establia l’entrada en vigor de la Llei als
tres mesos de la seva publicació, és a dir, el 9 de no-
vembre de 1999.

D’acord amb el que estableix el Decret 297/99, de 26
de novembre, de creació i reorganització de departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, i el Decret 350/99, de 13 de desembre, pel qual
s’estableix el règim jurídic aplicable als procediments
administratius vinculats a funcions transferides del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca als De-
partaments de Medi Ambient i d’Interior, les competèn-
cies i funcions traspassades del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca al Departament de Medi
Ambient van ser assumides efectivament a inicis de
l’any 2000.
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Així, em plau adjuntar en document annex la relació
d’expedients tramitats per l’incompliment de l’esmen-
tada llei.

Barcelona, 25 de juny de 2002.

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’import de
les subvencions rebudes per les dife-
rents entitats i centres culturals de
Catalunya, els darrers cinc anys
Tram. 314-10417/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10417/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’import de les subvencions rebudes per les
diferents entitats i centres culturals de Catalunya, els
darrers cinc anys

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

En relació a aquesta pregunta, cal destacar que els ens
concedents de les subvencions donen publicitat de les
subvencions atorgades mitjançant l’exposició en el
tauler d’anuncis designat en la convocatòria. A més,
quan es tracta de subvencions d’un import superior a
6.000 euros es publiquen en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, i s’especifica el beneficiari, la
quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el
crèdit pressupostari al qual s’han imputat.

Barcelona, 12 de juny de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el traçat de
la línia elèctrica de Coll de Pal (Ber-
guedà) ocupa alguna part del Parc
Natural del Cadí-Moixeró
Tram. 314-10423/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10423/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si el traçat de la línia elèctrica de Coll de
Pal (Berguedà) ocupa alguna part del Parc Natural del
Cadí-Moixeró

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Huguet i Biosca, Josep; Vendrell i Segura,
Xavier

L’Acord de la Comissió Central d’Indústries i Activi-
tats Classificades de 6 de maig de 1997, de declaració
d’impacte ambiental del projecte de desdoblament de
la línia a 110 kV ER de Cercs-ER de la Cerdanya, pu-
blicat al DOGC 2473, de 10 de setembre de 1997, re-
cull l’afectació del Parc Natural Cadí-Moixeró per part
de l’esmentat projecte.

Barcelona, 19 de juny de 2002

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si s’ha fet
cap estudi en relació a l’impacte am-
biental del traçat actual de la línia
elèctrica de Coll de Pla (Berguedà-
Cerdanya)
Tram. 314-10424/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10424/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si s’ha fet cap estudi en relació a l’impacte
ambiental del traçat actual de la línia elèctrica de Coll
de Pla (Berguedà-Cerdanya)

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Huguet i Biosca, Josep; Vendrell i Segura,
Xavier
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L’Apartat 2 de l’Acord de la Comissió Central d’Indús-
tries i Activitats Classificades de 6 de maig de 1997, de
declaració d’impacte ambiental del projecte de desdo-
blament de la línia a 110 kV ER de Cercs-ER de la
Cerdanya, publicat al DOGC 2473, de 10 de setembre
de 1997, estableix la declaració d’impacte ambiental
amb caràcter favorable de l’esmentat projecte.

Barcelona, 19 de juny de 2002

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ampliació
de torres en la línia elèctrica de Coll
de Pal (Berguedà-Cerdanya)
Tram. 314-10425/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10425/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’ampliació de torres en la línia elèctrica de
Coll de Pal (Berguedà-Cerdanya)

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Huguet i Biosca, Josep; Vendrell i Segura,
Xavier

El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme no té en
tramitació, en data d’avui, cap projecte de millora de
la línia elèctrica de Coll de Pal.

Barcelona, 19 de juny de 2002

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si les autori-
tats del Parc Natural de Cadí-Moixeró
han estat consultades en relació al
projecte de millorament de la línia
elèctrica de Coll de Pal (Berguedà-
Cerdanya)
Tram. 314-10426/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10426/06
Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si les autoritats del Parc Natural de Cadí-

Moixeró han estat consultades en relació al projecte
de millorament de la línia elèctrica de Coll de Pal (Ber-
guedà-Cerdanya)

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Proponents: Huguet i Biosca, Josep; Vendrell i Segura,
Xavier

Les autoritats del Parc Natural Cadí-Moixeró van ser
consultades i van elaborar un informe sobre el projecte
d’execució del desdoblament de la línia 110 kV Cercs-
Cerdanya entre els suports 39 bis-49, signat pel seu
director el 8 de novembre de 1996.

El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme no té en
tràmit, a data d’avui, cap projecte de millora de la lí-
nia elèctrica de Coll de Pal.

Barcelona, 19 de juny de 2002

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per
les quals no s’ha creat encara la
Mesa Sectorial d’Universitats
Tram. 314-10431/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10431/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les raons per les quals no s’ha creat encara
la Mesa Sectorial d’Universitats

D’acord amb la Llei 9/1987, de 12 de juny, i les seves
successives modificacions, que regula els òrgans de
representació, determinació de condicions de treball
i participació del personal al servei de les administra-
cions públiques, normativa que regula, entre d’altres
temes, el de les meses de negociació entre administra-
cions i sindicats, el personal ha d’estar vinculat amb
caràcter administratiu o estatutari, a les administraci-
ons públiques corresponents.

En aquest cas, doncs, són les Universitats, i no la Ge-
neralitat, les que han de crear, o poden crear, una mesa.
En aquest sentit el punt 19è de l’Acord entre l’Admi-
nistració de la Generalitat i els sindicats de 12 de juli-
ol de 2000 estableix expressament que «la Generalitat
de Catalunya, respectant en qualsevol cas i circumstàn-
cia el principi d’autonomia universitària, impulsarà la
constitució de la mesa de negociació del personal de
les universitats catalanes. Aquesta mesa gaudirà d’au-
tonomia i no estarà vinculada a la Mesa general de
negociació de l’Administració de la Generalitat».

En aquesta línia, en la sessió de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya, del passat dia 3 de
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maig, fou tractat el tema per última vegada. Tot dóna a
entendre que, finalment, totes les universitats públi-
ques catalanes estaran d’acord amb la creació de l’es-
mentada mesa.

Barcelona, 21 de juny de 2002

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan es pre-
veu crear la Mesa Sectorial d’Univer-
sitats
Tram. 314-10432/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10432/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan es preveu crear la Mesa Sectorial
d’Universitats

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Díaz i Romero, Pilar

Per la informació que es disposa, a partir de mitjans
d’aquest mes de juny es reprendran, a iniciativa de la
Generalitat, les converses entre representants de les
universitats públiques i dels sindicats més representa-
tius per crear una mesa pel PAS funcionari. La Genera-
litat de Catalunya voldria –i tot sembla indicar que
per part de les universitats i dels sindicats no hi haurà
inconvenients, sinó tot el contrari- tenir presència en
l’esmentada mesa com observador, ja que no hi pot ser
amb ple dret, doncs és voluntat de la Generalitat tenir
una presència activa i plena en les actuacions de l’es-
mentada mesa.

Es recorda que en matèria de contractats laborals, l’ins-
trument propi de negociació és el conveni col·lectiu,
en el qual, d’acord amb la normativa vigent, la Gene-
ralitat tampoc n’és part. Malgrat això, la discussió prè-
via en l’últim conveni col·lectiu acordat entre sindi-
cats i universitats públiques, la Generalitat hi va
participar, amb un tècnic, com a assessor, amb resultats
positius, segons han manifestat tant els sindicats com
les universitats.

Barcelona, 21 de juny de 2002

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el personal
de l’Administració que es beneficiarà
de les mesures de conciliació del tre-
ball amb la vida familiar
Tram. 314-10433/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10433/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el personal de l’Administració que es bene-
ficiarà de les mesures de conciliació del treball amb la
vida familiar

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Fernández Díaz, Alberto

Donat que l’entrada en vigor de la Llei 6/2002 és molt
recent (1 de maig de 2002), les dades que s’adjunten
sobre el nombre del personal de les administracions
públiques catalanes que s’ha beneficiat de les mesures
que estableix aquesta llei abasten exclusivament al
personal al servei de l’Administració de la Generalitat
i pel període comprès entre la data d’entrada en vigor i
el 10 de juny de 2002.

Pel que fa al cost d’aquestes mesures, el càlcul s’ha
elaborat considerant l’import que suposa l’increment
d’un 20% sobre el total de les retribucions de les perso-
nes que gaudeixen de reducció de jornada per guarda
legal d’infant menor d’un any (passen del 80 al 100%).
A aquest import s’hi ha afegit el cost estimat de les
noves substitucions que, de forma estimativa, s’ha cal-
culat que s’han generat des de l’1 de maig de 2002,
així com l’increment del 14% de les retribucions del
personal que gaudeix reduccions de jornada pels supò-
sits de cura de familiar discapacitat en més del 65% i
per guarda legal de persona amb disminució sense cap
activitat retributiva i que, en conseqüència, ha passat
a percebre del 66 al 80% de les seves retribucions.

Barcelona, 26 de juny de 2002

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsi-
ons d’execució de la segona fase de
les obres de millorament dels regat-
ges dels municipis de la zona oriental
de la Terra Alta
Tram. 314-10434/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10434/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les previsions d’execució de la segona fase
de les obres de millorament dels regatges dels munici-
pis de la zona oriental de la Terra Alta

Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Fernández Díaz, Alberto

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10434/06 formulada pel Diputat I. Sr.
Alberto Fernández Díaz del Grup Parlamentari Popular
i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell
Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

Les obres d’execució de la segona fase del regadiu de
la Terra Alta que afecten als termes municipals de
Batea, Gandesa, Vilalba del Arcs i Corbera d’Ebre, està
previst que estiguin finalitzades durant el mes d’abril
de l’any 2003.

El pressupost d’adjudicació d’aquesta actuació és de
19.936.000 euros.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el calendari
d’execució de la segona fase de les
obres de millorament dels regatges,
a Ascó (Riera d’Ebre)
Tram. 314-10435/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10435/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el calendari d’execució de la segona fase
de les obres de millorament dels regatges, a Ascó (Rie-
ra d’Ebre)

Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Fernández Díaz, Alberto

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10435/06 formulada pel Diputat I. Sr.
Alberto Fernández Díaz del Grup Parlamentari Popular
i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell
Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca està
executant tot un seguit d’actuacions per a la millora
del regadiu d’Ascó (Ribera d’Ebre) que és previst que
estiguin finalitzades durant el proper mes de juliol. El
pressupost d’adjudicació d’aquestes actuacions és de
497.000 euros.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la previsió de
les obres de millorament dels regat-
ges de suport a l’olivera a Mas de
Barberans (Montsià)
Tram. 314-10436/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10436/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la previsió de les obres de millorament dels
regatges de suport a l’olivera a Mas de Barberans
(Montsià)

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Fernández Díaz, Alberto

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10436/06 formulada pel Diputat I. Sr.
Alberto Fernández Díaz del Grup Parlamentari Popular
i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell
Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca està
elaborant un nou projecte de la zona de regadiu al ter-
me municipal de Mas de Barberans que estarà redactat
a inicis de l’any vinent. Un cop redactat el projecte, la
previsió és poder iniciar l’execució de les obres en el
transcurs del mateix any 2003.

El cost de l’esmentada actuació s’haurà de fixar un cop
estigui redactat el projecte de regadiu.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat dels
projectes constructius de millora-
ment dels regatges de la comunitat
de regants de Xerta - riu Sènia
Tram. 314-10437/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10437/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat dels projectes constructius de millo-
rament dels regatges de la comunitat de regants de
Xerta - riu Sènia

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Fernández Díaz, Alberto

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10437/06 formulada pel Diputat I. Sr.
Alberto Fernández Díaz del Grup Parlamentari Popular
i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell
Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

El Govern de la Generalitat ja ha endegat la redacció
del projecte constructiu de les obres de captació i im-
pulsió i de rehabilitació del canal i el corresponent
informe d’impacte ambiental del regadiu del Xerta-
Sènia. D’acord amb el calendari establert, la previsió
és disposar del projecte durant el quart trimestre
d’aquest any 2002, per tal de poder iniciar les obres al
llarg de l’any 2003.

El pressupost previst de tota aquesta actuació és de
159.000.000 euros.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de la
tramitació del projecte constructiu
per al regatge de 620 ha a Freginals
(Montsià)
Tram. 314-10438/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10438/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat de la tramitació del projecte cons-
tructiu per al regatge de 620 ha a Freginals (Montsià)

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Fernández Díaz, Alberto

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10438/06 formulada pel Diputat I. Sr.
Alberto Fernández Díaz del Grup Parlamentari Popular
i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell
Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

El projecte constructiu del regadiu de Freginals que
afecta a una superfície de 620 hectàrees sortirà a licita-
ció en les properes dates i la previsió és poder iniciar
les obres durant el mes de novembre d’aquest any.

El termini previst per a l’execució de les obres del rega-
diu de Freginals és de dotze mesos i el pressupost de
licitació d’aquesta actuació és de 8.300.512,19 euros.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat del
projecte per al regatges de 75 ha, a
l’Ampolla (Baix Ebre)
Tram. 314-10439/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10439/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat del projecte per al regatges de 75 ha,
a l’Ampolla (Baix Ebre)

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Fernández Díaz, Alberto
1.25.15.
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En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10439/06 formulada pel Diputat I. Sr.
Alberto Fernández Díaz del Grup Parlamentari Popular
i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell
Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

Durant aquest any 2002 és previst iniciar la redacció
del projecte del regadiu al terme municipal de l’Am-
polla. Un cop redactat el projecte, la previsió és poder
iniciar les obres d’aquest regadiu durant el segon se-
mestre de l’any 2003.

El cost estimat d’aquesta actuació és de 913.000 euros.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de la
tramitació del projecte constructiu
per al regatge de 300 ha, a la Sènia
(Montsià)
Tram. 314-10440/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10440/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat de la tramitació del projecte cons-
tructiu per al regatge de 300 ha, a la Sènia (Montsià)

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Fernández Díaz, Alberto

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10440/06 formulada pel Diputat I. Sr.
Alberto Fernández Díaz del Grup Parlamentari Popular
i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell
Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

El projecte de regadiu al terme municipal de La Sènia
està pendent d’obtenir la corresponent declaració
d’impacte ambiental. La previsió és que un cop es dis-
posi d’aquesta les obres es puguin iniciar durant el
darrer trimestre d’aquest any 2002.

El termini previst d’execució és de dotze mesos i el
pressupost de licitació d’aquesta actuació és de
2.797.805,45 euros.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estat de la
tramitació del projecte de millora del
sanejament de la xarxa principal de
drenatge dels recs, a Sant Jaume
d’Enveja i Amposta (Montsià)
Tram. 314-10441/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10441/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estat de la tramitació del projecte de mi-
llora del sanejament de la xarxa principal de drenatge
dels recs, a Sant Jaume d’Enveja i Amposta (Montsià)

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Fernández Díaz, Alberto

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10441/06 formulada pel Diputat I. Sr.
Alberto Fernández Díaz del Grup Parlamentari Popular
i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell
Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

Les actuacions per a la millora de la infrastructura de
sanejament de la xarxa de desguassos del marge dreta
del Delta de l’Ebre es van iniciar l’any 2001 i està pre-
vist que estiguin finalitzades durant el segon semestre
de l’any 2003.

En aquests moments, ja s’han executat un 70% de les
obres corresponents.

El pressupost d’aquestes actuacions és de 1.190.000
euros.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compro-
mís de construir un casal per a la
gent gran a Cardona (Bages) contret
pel conseller en cap
Tram. 314-10442/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10442/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit
sobre el compromís de construir un casal per a la gent
gran a Cardona (Bages) contret pel conseller en cap

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Gassó i Closa, M. Àngela

El termes del compromís són els que figuren a l’Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 5 de fe-
brer de 2002, pel qual s’encomana a l’empresa pública
Gestió d’Infrastructures S.A. diverses actuacions, entre
les quals hi ha la construcció d’un casal de gent gran
al municipi de Cardona, per un valor de 1.502.530
euros.

Al tractar-se d’un encàrrec a GISA, la partida pressu-
postària correspon a aquesta empresa pública. La des-
pesa d’aquesta inversió tindrà un abast plurianual i es
farà efectiva durant el període 2002 – 2004.

Irerne Rigau i Oliver

Barcelona, 18 de juny de 2002

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la invitació
feta al president del Comitè de Go-
vern d’Unió Democràtica de Catalu-
nya de clausurar la jornada sobre
empresa i responsabilitat social
Tram. 314-10450/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10450/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la invitació feta al president del Comitè de
Govern d’Unió Democràtica de Catalunya de clausu-
rar la jornada sobre empresa i responsabilitat social

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Proponents: Ridao i Martín, Joan

La participació de la Secretaria Sectorial d’Execució
Penal, mitjançant la Subdirecció General d’Inserció
Sociolaboral, en l’organització de la Jornada sobre
empresa i responsabilitat social es va concretar en dos
aspectes diferents:

– Intervenció de la subdirectora general, com a repre-
sentant del Departament de Justícia en la segona taula
rodona: «Exemples de pràctiques ètiques de les empre-
ses», en la qual es va fer la presentació d’una bona
pràctica d’Inserció amb els col·lectius que depenen del
Departament, el programa SINERGIA.

– Assessorar a la Universitat Abat Oliba-CEU en la re-
cerca d’entitats que treballen o col·laboren en progra-
mes o projectes relacionats amb les pràctiques ètiques
de la Inserció Sociolaboral susceptibles de poder par-
ticipar en la Jornada.

Per últim la Universitat Abat Oliba CEU junt amb la
Fundació Trinijove van seleccionar amb criteri d’ido-
neïtat, per la temàtica a desenvolupar, a tots els po-
nents de la jornada.

Barcelona, 21 de juny de 2002.

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el seu criteri
jurídic davant els casos de
reglamentacio estatal de matèries
amb caràcter bàsic que afectin nor-
mes catalanes amb rang de llei
Tram. 314-10454/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10454/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el seu criteri jurídic davant els casos de
reglamentació estatal de matèries amb caràcter bàsic
que afectin normes catalanes amb rang de llei

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Proponents: Ridao i Martín, Joan

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

En matèria de gossos potencialment perillosos, el Par-
lament de Catalunya va aprovar la Llei 10/1999, de 30
de juliol, i les Corts Generals van aprovar la Llei 50/
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1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos. Posterior-
ment, s’ha aprovat el Reial Decret 287/2002, de 22 de
març.

Davant de les nombroses consultes rebudes, i a fi i
efecte de dotar de seguretat jurídica el règim aplicable
en matèria de gossos potencialment perillosos a Cata-
lunya, de manera que els particulars i les Administra-
cions tinguin un marc normatiu clar, el Departament
de Medi Ambient ha elaborat un Projecte de Decret
sobre mesures en matèria de gossos considerats poten-
cialment perillosos.

Aquest Projecte de Decret, que va ser sotmès a informe
de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya, i també a la conside-
ració de la Comissió de Govern Local en la sessió de
30 de maig.

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 11 de
juny de 2002 el Decret sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos, amb la
finalitat que els ciutadans i les Administracions impli-
cades tinguin un marc normatiu clar, que permeti dis-
posar de seguretat jurídica.

Barcelona, 21 de juny de 2002.

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació
de la composició i de les funcions
del Consell Nacional d’Arxius
Tram. 314-10463/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10463/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la regulació de la composició i de les fun-
cions del Consell Nacional d’Arxius

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Surroca i Sens, Joan

El projecte de decret que ha d’establir la composició
del Consell Nacional d’Arxius i el que ha de regular la
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Docu-
mentació han estat informats per l’Assessoria Jurídica
del Departament de Cultura i a hores d’ara s’estan tra-
metent a les corresponents entitats afectades.

Ateses les funcions del Consell Nacional d’Arxius,
previstes a l’article 18.2 de la Llei 10/2001 de 13 de
juliol d’arxius i documents, el desplegament normatiu
i reglamentari de la Llei està condicionat per l’entrada
en funcionament d’aquest òrgan.

Pel que fa a la qüestió del reglament que es contempla
a l’article 36.2 de la Llei sobre l’establiment de termi-
nis de vigència diferents dels establerts a l’apartat 1
del mateix article, cal tenir en compte que aquest re-
glament s’haurà de desenvolupar en el marc dels tre-
balls i propostes tècniques que formuli la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Documentació.

Pel que fa a la previsió del tractament del documents
llegibles mitjançant un maquinari (article 17.3 de la
Llei), cal destacar que actualment existeix un grup de
treball, vinculat a la Comissió Nacional d’Avaluació i
Tria de Documentació, que té com a objectiu principal
establir els criteris de conservació dels documents
electrònics.

En relació als arxius centrals administratius de l’Admi-
nistració de la Generalitat, es considera que el Decret
76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema
general de gestió de la documentació administrativa i
l’organització dels arxius de la Generalitat és compati-
ble amb el previst a l’article 28 de la Llei. No obstant
això, es continuarà desenvolupant normativa tècnica
específica pel conjunt dels arxius de l’Administració
de la Generalitat.

Finalment, quant a la regulació de les taxes per a la
utilització per tercers de documents de la Generalitat,
cal assenyalar que s’inclourà en el proper projecte de
llei de mesures fiscals i administratives.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les matèries
regulades per la Llei 10/2001, de 13
de juliol, d’arxius i documents, pen-
dents encara de desplegament
Tram. 314-10464/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10464/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les matèries regulades per la Llei 10/2001,
de 13 de juliol, d’arxius i documents, pendents encara
de desplegament

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Surroca i Sens, Joan

Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
la NT 314-10463/06.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els arxius de
Catalunya que compleixen els requi-
sits necessaris per a ésser inscrits en
el Registre d’Arxius
Tram. 314-10465/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10465/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els arxius de Catalunya que compleixen
els requisits necessaris per a ésser inscrits en el Regis-
tre d’Arxius

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Surroca i Sens, Joan

El Departament de Cultura ha procedit a inscriure
d’ofici al Registre d’arxius aquells arxius que com-
pleixen amb els requisits per a pertànyer al Sistema
d’Arxius de Catalunya, establerts per la Llei 10/2001,
de 13 de juliol, d’arxius i documents.

La relació d’arxius inscrits, s’adjunta per annex.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
de suport per a l’adaptació dels ar-
xius municipals a la Llei 10/2001, de
13 de juliol, d’arxius i documents
Tram. 314-10466/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10466/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures de suport per a l’adaptació dels
arxius municipals a la Llei 10/2001, de 13 de juliol,
d’arxius i documents

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Surroca i Sens, Joan

Les actuacions del Departament de Cultura encamina-
des a donar suport als arxius per tal d’adaptar-se als

requisits previstos per la Llei 10/2001 de 13 de juliol,
d’arxius i documents per a poder formar part del Sistema
d’Arxius de Catalunya (SAC), consisteixen en l’assessora-
ment tècnic a aquelles administracions, entitats o organis-
mes que així ho han sol·licitat. En aquest sentit val a dir
que alguns municipis estan ja en procés d’endegar, tal
com preveu la legislació vigent, l’arxiu municipal i el sis-
tema de gestió documental corresponent.

Així mateix, sota l’impuls del Departament de Cultura
s’han constituït grups de treball formats per represen-
tants de diversos arxius del SAC per a definir categori-
es de descripció documental, anàlisi de tipologies i
mètodes de classificació de documents i, a través de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, s’ha
promogut la formació específica a arxivers de l’admi-
nistració local. Concretament, durant aquest mes de
juny de 2002 s’està realitzant un curs sobre avaluació
de la documentació a l’administració local.

Per a l’any vinent, es preveu continuar i potenciar
aquesta línia d’assessorament i formació.

D’altra banda, cal destacar que el Departament de Cultu-
ra segueix treballant en la construcció de diverses seus
d’arxius comarcals, autèntics eixos vertebra-dors del
sistema i, assumeix, juntament amb d’altres òrgans de la
Generalitat implicats, les dotacions econòmiques que
fan possible el funcionament de tots els arxius de la
Generalitat: l’Arxiu Nacional de Catalunya, els arxius
centrals administratius dels departaments, tots els arxius
comarcals, l’arxiu del Parlament, etc.

Finalment, cal tenir en compte que s’ha publicat una
convocatòria de subvencions de concurrència pública
per als arxius que formen part del SAC.

Aquestes subvencions tenen per objecte ajudar a l’elabo-
ració d’instruments de descripció de fons documentals
que formen part del patrimoni documental i de la docu-
mentació de Catalunya, en els termes que preveu la Llei
de 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el futur de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó arran de
l’aprovació de la Llei 10/2001, de 13
de juliol, d’arxius i documents
Tram. 314-10467/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10467/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el futur de l’Arxiu de la Corona d’Aragó

1.25.15.
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arran de l’aprovació de la Llei 10/2001, de 13 de juli-
ol, d’arxius i documents

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Surroca i Sens, Joan

En relació a aquesta qüestió, cal destacar que la Gene-
ralitat ha plantejat una proposta que té per objecte
adaptar l’Arxiu de la Corona d’Aragó al marc estatuta-
ri, junt amb l’Estat i les altres comunitats autònomes
implicades, així com negociar la transferència de la
gestió d’aquells fons documentals que són estricta-
ment d’àmbit català. La proposta preveu la creació
d’un consorci per a gestionar, conservar, garantir la pro-
tecció i promoure la difusió dels fons de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, que estaria integrat per l’Administra-
ció de l’Estat i per les autonomies de l’antiga Corona
d’Aragó.

Barcelona, 20 de juny de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el termini
previst per a la designació dels vo-
cals del Consell d’Administració de
l’Ens Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya
Tram. 314-10470/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10470/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el termini previst per a la designació dels
vocals del Consell d’Administració de l’Ens Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya

Grup Parlamentari: Popular

Proponents: Fernández Díaz, Alberto

La designació dels vocals que formen el Consell
d’Administració de l’Ens d’Infraestructures Ferroviàri-
es de Catalunya va ser feta per Resolució del 27 de
maig de 2002.

La primera reunió del Consell d’Administració va tenir
lloc el proppassat dia 17 de juny, amb la finalitat d’im-
pulsar les missions que té encomanades aquest ens
públic.

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reducció
de la plantilla de personal de l’àrea
de manteniment de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
Tram. 314-10523/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10523/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la reducció de la plantilla de personal de
l’àrea de manteniment de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Galceran i Margarit, Joan

La reordenació de l’àrea de manteniment de Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està basada
en el criteri raonable i objectiu de l’estudi de «pla de
càrregues», que contempla tasques, temps, freqüència,
nivell tècnic, etc., d’acord amb les particularitats de
cadascun dels àmbits de manteniment.

Partint d’aquest plantejament s’han adequat els recur-
sos humans per nivell de coneixements i formació, a fi
i efecte d’aconseguir les màximes sinèrgies basades en
els conceptes d’eficàcia i eficiència.

Es continuen externalitzant prioritàriament les tasques
de manteniment que exigeixen un alt nivell tecnolò-
gic i que no pertanyen a l’àmbit del know-how especí-
fic del sector ferroviari. Tanmateix s’han assumit inter-
nament altres tasques que estaven externalitzades.

La reordenació del personal de manteniment no ha
suposat que cap de les persones afectades perdés el
lloc de treball a l’empresa ni tampoc les seves condici-
ons econòmiques.

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estudi fet
per l’empresa Cap Gemini & Young
en què no s’inclou la càrrega de tre-
ball resultant de fer amb mitjans pro-
pis les tasques que es fan amb con-
tractes externs
Tram. 314-10524/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10524/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estudi fet per l’empresa Cap Gemini &
Young en què no s’inclou la càrrega de treball resul-
tant de fer amb mitjans propis les tasques que es fan
amb contractes externs

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Galceran i Margarit, Joan

Dels contractes externs tan sols el 17% corresponen a
l’àmbit de manteniment, la resta són d’altres àmbits de
l’empresa (subministrament d’energia, vigilància i se-
guretat, neteja, etc)

L’estudi del «pla de càrregues» contempla tots els as-
pectes necessaris per desenvolupar les tasques de man-
teniment, tant amb personal propi com extern, i se cen-
tra especialment en les tasques que poden ser
realitzades pel personal actual de FGC, ateses les seves
aptituds.

L’externalització de determinades tasques d’alt nivell
tecnològic, que no són pròpies de l’àmbit del know-
how ferroviari, s’explica pel fet de no disposar del
personal específicament qualificat per dur-les a terme.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost de la
contractació de l’empresa Consultora
Cap Gemini Ernst & Young per Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-10525/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10525/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el cost de la contractació de l’empresa
Consultora Cap Gemini Ernst & Young per Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Galceran i Margarit, Joan

L’empresa Cap Gemini Ernst&Young està desenvolu-
pant diversos projectes i fases dels mateixos a Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya, vinculats a l’àm-
bit general de manteniment en aspectes tan importants
com processos correctius i preventius, adaptació a la
plataforma SAP, identificació de sistemes i subsiste-
mes, redacció de nous manuals, noves polítiques de
manteniment basades en la fiabilitat, així com l’esta-
bliment de tasques estàndard, amb escandalls i càrre-
gues de recursos humans i materials.

La despesa total corresponent a la contractació de Cap
Gemini Ernst&Young per tots els conceptes esmentats,
des de l’any 2000 fins al present, ha estat de
895.721,85euros.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la responsa-
bilitat de la designació de personal
sobrant de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya
Tram. 314-10526/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10526/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la responsabilitat de la designació de per-
sonal sobrant de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Galceran i Margarit, Joan

En l’estudi realitzat, i partint dels resultats de les «tau-
les d’avaluació» en què es contempla el nivell de co-
neixements, la formació i d’altres, i un cop vista la ido-
neïtat per a les noves tasques a realitzar dins de la
mateixa empresa, es van determinar les reubicacions
del personal, mitjançant la corresponent negociació
amb els representants sindicals –legalment escollits
pels treballadors d’FGC– que conformen el Comitè
d’empresa, així com amb la participació dels responsa-
bles de les àrees corresponents.

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris
per a elegir els treballadors sobrants
a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
Tram. 314-10527/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10527/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els criteris per a elegir els treballadors so-
brants a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Galceran i Margarit, Joan

S’han establert «taules d’avaluació» per determinar el
perfil professional dels treballadors, i en funció dels
resultats obtinguts se’ls han assignat les tasques més
adequades, prenent com a referència els criteris del
«pla de càrregues».

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la negociació
entre Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i els representants sindi-
cals per a determinar el personal
afectat d’acomiadament
Tram. 314-10528/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10528/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la negociació entre Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya i els representants sindicals per a
determinar el personal afectat d’acomiadament

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Galceran i Margarit, Joan

S’han seguit els procediments establerts en la norma-
tiva laboral (Estatut dels Treballadors, Conveni Col·-
lectiu d’empresa). La representació de la direcció de
l’empresa s’ha reunit amb les comissions negociado-
res del Comitè d’empresa i les seccions sindicals amb
presència a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(CCOO, CGT i UGT).

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

1.25.15.

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



11 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 323

50

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si Ferrocar-
rils de la Generalitat i la consultora
Cap Gemini Ernst & Young han deter-
minat l’externalització de les tasques
del manteniment preventiu
Tram. 314-10529/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10529/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si Ferrocarrils de la Generalitat i la consul-
tora Cap Gemini Ernst & Young han determinat l’ex-
ternalització de les tasques del manteniment preventiu

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Galceran i Margarit, Joan

S’ha realitzat el «pla de càrregues» en què es contem-
pla el temps, la freqüència, el nivell tècnic requerit,
etc., de les tasques a realitzar tant en l’àmbit del mante-
niment preventiu com del correctiu.

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la possible
externalització de les tasques de
manteniment de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
Tram. 314-10530/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10530/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la possible externalització de les tasques
de manteniment de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Galceran i Margarit, Joan

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
externalitza tasques de manteniment que exigeixen

un alt nivell tecnològic i que no corresponen a l’àmbit
del know-how específic del sector ferroviari. En cohe-
rència s’han assumint internament tasques d’una altra
naturalesa que estaven externalitzades.

Barcelona, 19 de juny de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació
d’un parc natural d’ocells esteparis a
la zona de Mas de Melons, a Castell-
dans (Garrigues)
Tram. 314-10545/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10545/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la creació d’un parc natural d’ocells este-
paris a la zona de Mas de Melons, a Castelldans (Garri-
gues)

Grup Parlamentari: Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proponents: Camps i Torrens, Marta; Vilalta i Oliva,
Ramon

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-10545/06 formulada pels Diputats I.
Srs. Marta Camps i Torrens i Joaquim Llena i Cortina
del Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel
Canvi i, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament de Catalunya i en nom del
Consell Executiu, em plau d’informar-vos del següent:

L’estudi d’impacte ambiental del regadiu i de la con-
centració parcel·lària del canal Segarra-Garrigues pre-
veu la creació d’un parc natural d’aus estepàries a
l’àrea de Mas de Melons amb una extensió prevista
de 1.368 hectàrees.

Els tràmits per a l’adquisició d’aquest espai s’iniciaran
un cop es coneguin els termes definitius de la Decla-
ració d’Impacte Ambiental i el seu cost total resultarà
dels acords formalitzats amb els propietaris, o en defec-
te d’aquests, d’allò que fixi el Jurat Provincial d’Ex-
propiacions.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les declaraci-
ons fetes pel president de la Genera-
litat en què establia una similitud
entre el canvi de la situació instituci-
onal de Gibraltar i la de Catalunya a
partir del Tractat d’Utrech
Tram. 314-10585/06

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-10585/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les declaracions fetes pel president de la
Generalitat en què establia una similitud entre el canvi
de la situació institucional de Gibraltar i la de Catalu-
nya a partir del Tractat d’Utrech

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Proponents: Bonet i Revés, Carles

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

Barcelona, 21 de juny de 2002

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

El President de la Generalitat va fer unes consideraci-
ons de caràcter polític sobre les arrels històriques de la
situació de Gibraltar i la coincidència amb el temps
amb el conflicte que va desembocar a l’11 de setem-
bre de 1714.

Ambdues situacions, l’actual de Gibraltar (és a dir, la
pèrdua de sobirania espanyola) i la de Catalunya (el
Decret de Nova Planta i la supressió de les Instituci-
ons Catalanes) són conseqüència d’un mateix conflic-
te i de les decisions diplomàtiques que se’n varen deri-
var. Per això el Govern de Catalunya, que reivindica
un increment del nivell d’autogovern, utilitza aquesta
referència històrica.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el
seguiment que fa el Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme del
funcionament de l’empresa Iberpo-
tash arran de l’adjudicació de les ex-
plotacions mineres de potassa
Tram. 310-00315/06

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

Retirada: Sr. Joan Roma i Cunill, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el
capteniment del Departament d’In-
dústria, Comerç i Turisme pel que fal
al futur de la mineria de potassa
Tram. 310-00316/06

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

Retirada: Sr. Joan Roma i Cunill, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les
accions fetes per a prolongar l’auto-
pista B-32 (antiga A-19)
Tram. 310-00413/06

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

Retirada: Sr. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular

2.25.05.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la
situació actual de l’establiment d’una
línia de vol regular entre Girona i
Madrid
Tram. 310-00414/06

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

Retirada: Sr. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concessió
de la cèdula d’habitabilitat a la planta
soterrani d’una vivenda a Sitges (Gar-
raf)
Tram. 314-10810/06

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

Retirada: Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

2.27. PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COR-
PORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ

2.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre oralment en co-
missió sobre la posició de Televisió
de Catalunya respecte a les producto-
res i les distribuidores cinematogràfi-
ques per a la compra i l’emissió de
pel·lícules
Tram. 312-00481/06

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se, per finiment del període de sessi-
ons, com a pregunta a respondre per escrit en el perío-
de intermedi.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions per a
donar suport a la indústria discogrà-
fica independent
Tram. 312-00493/06

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se, per finiment del període de sessi-
ons, com a pregunta a respondre per escrit en el perío-
de intermedi.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre oralment en co-
missió sobre els projectes previstos
per Televisió de Catalunya i Catalunya
Ràdio per a commemorar l’Any Ver-
daguer i l’Any Gaudí
Tram. 312-00494/06

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se, per finiment del període de sessi-
ons, com a pregunta a respondre per escrit en el perío-
de intermedi.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.
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Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre oralment en co-
missió sobre qui és el responsable
de supervisar els continguts dels pro-
grames emesos per Televisió de Ca-
talunya i Catalunya Ràdio
Tram. 312-00495/06

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se, per finiment del període de sessi-
ons, com a pregunta a respondre per escrit en el perío-
de intermedi.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre oralment en co-
missió sobre quina opinió li mereix
el tractament informatiu del Mundial
de Futbol fet pels mitjans de la Cor-
poració
Tram. 312-00496/06

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se, per finiment del període de sessi-
ons, com a pregunta a respondre per escrit en el perío-
de intermedi.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Preguntes orals en el Ple

Trasllat al proper període de sessions

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

A sol·licitud dels responsables de cada iniciativa, es
traslladen al període de sessions següent les preguntes
orals en el Ple tot seguit relacionades mitjançant el nú-
mero de tramitació:

310-00306/06
310-00307/06
310-00309/06
310-00310/06
310-00317/06
310-00318/06
310-00319/06
310-00320/06
310-00321/06
310-00323/06
310-00324/06
310-00325/06
310-00327/06
310-00328/06
310-00334/06
310-00335/06
310-00336/06
310-00337/06
310-00338/06
310-00339/06
310-00340/06
310-00341/06
310-00342/06
310-00343/06
310-00344/06
310-00345/06
310-00346/06
310-00347/06
310-00348/06
310-00349/06
310-00350/06
310-00351/06
310-00352/06
310-00354/06
310-00355/06
310-00358/06
310-00359/06
310-00360/06
310-00362/06
310-00363/06
310-00364/06
310-00365/06

310-00366/06
310-00367/06
310-00368/06
310-00369/06
310-00370/06
310-00371/06
310-00372/06
310-00373/06
310-00374/06
310-00379/06
310-00380/06
310-00381/06
310-00382/06
310-00383/06
310-00384/06
310-00385/06
310-00386/06
310-00387/06
310-00390/06
310-00391/06
310-00392/06
310-00393/06
310-00394/06
310-00396/06
310-00397/06
310-00398/06
310-00399/06
310-00400/06
310-00401/06
310-00403/06
310-00404/06
310-00405/06
310-00406/06
310-00407/06
310-00408/06
310-00409/06
310-00415/06
310-00416/06
310-00417/06
310-00418/06
310-00419/06
310-00420/06

3.25.05.
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310-00421/06
310-00422/06
310-00423/06
310-00424/06
310-00425/06 Pregunta al Consell Executiu a res-

pondre oralment en el Ple sobre el
nombre d’impresos afegits a les fo-
tografies fetes a la gent gran al 4t.
Saló de la Gent Gran a Catalunya
(Firagran)
Tram. 310-00424/06

Anunci: Sr. Joan Ferran i Serafini, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, 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, formula la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui contestada amb resposta oral en
el Ple.

Enguany, entre els dies 12 i 16 de juny, s’ha celebrat el
4t. Saló de la Gent Gran a Catalunya, coneguda també
com FIRAGRAN sota els auspicis del Departament de
Benestar Social.

Durant aquesta fira nombrosos grups d’avis vingut
d’arreu de Catalunya, tenien l’opció de fer-se una foto-
grafia de record.

Aquesta fotografia els ha estat tramesa a domicili en
un encartable on hi consta un missatge amb dedicatò-
ria del conseller Artur Mas.

– Quants impresos s’han editat per tal d’afegir-hi les
fotografies?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2002

Joan Ferran i Serafini

310-00426/06
310-00427/06
310-00428/06
310-00429/06
310-00430/06

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les
fotografies fetes a la gent gran al 4t.
Saló de la Gent Gran a Catalunya
(Firagran) i llur cost
Tram. 310-00423/06

Anunci: Sr. Joan Ferran i Serafini, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, 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, formula la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui contestada amb resposta oral en
el Ple.

Enguany, entre els dies 12 i 16 de juny, s’ha celebrat el
4t. Saló de la Gent Gran a Catalunya, coneguda també
com FIRAGRAN sota els auspicis del Departament de
Benestar Social.

Durant aquesta fira nombrosos grups d’avis vingut
d’arreu de Catalunya, tenien l’opció de fer-se una foto-
grafia de record.

Aquesta fotografia els ha estat tramesa a domicili en
un encartable on hi consta un missatge amb dedicatò-
ria del conseller Artur Mas.

– Quantes fotografies s’han realitzat i quin ha estat el
seu cost?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2002

Joan Ferran i Serafini

3.25.05.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les
raons per les quals el president de la
Generalitat no figura en el recordatori
de la fotografia feta a la gent gran al
4t Saló de la Gent Gran a Catalunya
Tram. 310-00425/06

Anunci: Sr. Joan Ferran i Serafini, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, 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, formula la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu per tal que sigui contestada amb resposta oral en
el Ple.

Enguany, entre els dies 12 i 16 de juny, s’ha celebrat el
4t. Saló de la Gent Gran a Catalunya, coneguda també
com FIRAGRAN sota els auspicis del Departament de
Benestar Social.

Durant aquesta fira nombrosos grups d’avis vingut
d’arreu de Catalunya, tenien l’opció de fer-se una foto-
grafia de record.

Aquesta fotografia els ha estat tramesa a domicili en
un encartable on hi consta un missatge amb dedicatò-
ria del conseller Artur Mas.

– Quina és la raó per la qual no és el President de la
Generalitat, o en la seva absència la consellera de Ben-
estar Social, els que figuren en el recordatori de la foto-
grafia?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2002

Joan Ferran i Serafini

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre si
creu justificable l’omissió del presi-
dent de la Generalitat per tal de pro-
mocionar el presidenciable Artur Mas
Tram. 310-00426/06

Anunci: Sr. Joan Ferran i Serafini, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu
per tal que sigui contestada amb resposta oral en el Ple.
Enguany, entre els dies 12 i 16 de juny, s’ha celebrat el
4t. Saló de la Gent Gran a Catalunya, coneguda també
com FIRAGRAN sota els auspicis del Departament de
Benestar Social.
Durant aquesta fira nombrosos grups d’avis vingut
d’arreu de Catalunya, tenien l’opció de fer-se una foto-
grafia de record.
Aquesta fotografia els ha estat tramesa a domicili en
un encartable on hi consta un missatge amb dedicatò-
ria del conseller Artur Mas.
– Creu el Govern de la Generalitat justificable l’omis-
sió de l’actual President per promocionar Artur Mas?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2002
Joan Ferran i Serafini

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el
projecte de línia elèctrica entre Graus
(Osca) i Isona (Pallars Jussà)
Tram. 310-00427/06

Anunci: Sr. Miquel Barceló i Roca, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, Diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu
per tal que sigui contestada amb resposta oral en el Ple.
Què pensa fer el govern de la Generalitat en relació al
projecte de línia elèctrica Graus - Isona?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002
Miquel Barceló i Roca

3.25.05.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la
necessitat de la línia elèctrica d’alta
tensió entre Graus (Osca) i Isona (Pa-
llars Jussà)
Tram. 310-00428/06

Anunci: Sr. Miquel Barceló i Roca, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, Diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu
per tal que sigui contestada amb resposta oral en el Ple.

– Què opina el govern de la Generalitat en relació a la
necessitat de la línia elèctrica d’alta tensió Graus –
Isona?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Miquel Barceló i Roca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el
millorament dels indicadors de la
societat de la informació
Tram. 310-00429/06

Anunci: Sr. Miquel Barceló i Roca, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, Diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu
per tal que sigui contestada amb resposta oral en el Ple.

– Que pensa fer el govern per a millorar la situació de
Catalunya en relació als indicadors de la societat de la
informació?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Miquel Barceló i Roca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el
balanç de l’aplicació del Pla estratè-
gic per a la societat de la informació
Tram. 310-00430/06

Anunci: Sr. Miquel Barceló i Roca, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, Diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu
per tal que sigui contestada amb resposta oral en el Ple.

– Quin balanç fa el Govern de més de tres anys d’apli-
cació del Pla Estratègic per a la Societat de la Informa-
ció?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Miquel Barceló i Roca

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Preguntes orals en comissió

Trasllat al proper període de sessions

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002

A sol·licitud dels responsables de cada iniciativa, es
traslladen al període de sessions següent les preguntes
orals en comissió tot seguit relacionades mitjançant el
número de tramitació:

311-00334/06
311-00335/06
311-00336/06
311-00371/06
311-00372/06
311-00373/06
311-00374/06
311-00375/06
311-00376/06
311-00377/06
311-00378/06
311-00396/06
311-00397/06
311-00398/06
311-00399/06
311-00400/06

311-00401/06
311-00402/06
311-00419/06
311-00420/06
311-00421/06
311-00422/06
311-00423/06
311-00424/06
311-00425/06
311-00426/06
311-00427/06
311-00428/06
311-00429/06
311-00430/06
311-00431/06
311-00432/06
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311-00433/06
311-00434/06
311-00435/06
311-00436/06
311-00437/06
311-00438/06
311-00443/06
311-00457/06
311-00458/06
311-00459/06
311-00460/06
311-00461/06
311-00462/06
311-00463/06
311-00464/06
311-00465/06
311-00466/06
311-00467/06
311-00468/06
311-00469/06
311-00470/06
311-00474/06
311-00475/06
311-00476/06
311-00477/06
311-00487/06
311-00488/06
311-00504/06
311-00505/06
311-00506/06
311-00507/06
311-00508/06
311-00509/06
311-00510/06
311-00511/06
311-00512/06
311-00513/06
311-00514/06
311-00515/06
311-00516/06
311-00517/06
311-00518/06
311-00519/06

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
el tancament d’una línia d’ESO als
instituts d’ensenyament secundari
Tram. 311-00543/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per tancar una lí-
nia d’ESO als IES públics?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
el tancament de línies als centres
docents públics i als concertats en
períodes diferents
Tram. 311-00544/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per tancar línies
als centres docents públics en una temporalització di-
ferent dels centres concertats?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

311-00520/06
311-00523/06
311-00524/06
311-00525/06
311-00526/06
311-00527/06
311-00528/06
311-00529/06
311-00530/06
311-00531/06
311-00532/06
311-00533/06
311-00534/06
311-00535/06
311-00536/06
311-00537/06
311-00538/06
311-00539/06
311-00540/06
311-00541/06
311-00542/06
311-00543/06
311-00544/06
311-00545/06
311-00546/06
311-00547/06
311-00548/06
311-00549/06
311-00550/06
311-00551/06
311-00552/06
311-00553/06
311-00554/06
311-00555/06
311-00556/06
311-00557/06
311-00558/06
311-00559/06
311-00560/06
311-00561/06
311-00562/06
311-00563/06
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la manca de previsió de places esco-
lars a tres municipis del Garraf
Tram. 311-00545/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per no preveure la
manca de places escolars de 3 anys en varis municipis
del Garraf?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la planificació de l’escolarització a
Vilanova i la Geltrú (Garraf) per al
curs 2003-2004
Tram. 311-00546/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per a planificar
pel curs 2003-2004 l’escolarització a Vilanova i la
Geltú?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la planificació de l’escolarització a
Canyelles (Garraf), per al curs 2003-
2004
Tram. 311-00547/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per a planificar
pel curs 2003-2004 l’escolarització a Canyelles?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la planificació de l’escolarització a
Cubelles (Garraf), per al curs 2003-
2004
Tram. 311-00548/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per a planificar
pel curs 2003-2004 l’escolarització a Cubelles?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la planificació de l’escolarització a
Sitges (Garraf), per al curs 2003-2004
Tram. 311-00549/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per a planificar
pel curs 2003-2004 l’escolarització a Sitges?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la planificació de l’escolarització a
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès),
per al curs 2003-2004
Tram. 311-00550/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per a planificar
pel curs 2003-2004 l’escolarització a Vilafranca del
Penedès?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
les actuacions previstes per a soluci-
onar el problema de la manca de pla-
ces escolars
Tram. 311-00551/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern per solventar curs
a curs la manca de places escolars?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la
periodicitat d’elaboració d’informes
d’inspecció en centres concertats
Tram. 311-00552/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– En quina periodicitat s’elaboren informes d’inspec-
ció als centres concertats per a l’adequació de la gestió
dels centres docents concertats amb la relació als ob-
jectius definits pel concert educatiu?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

3.25.10.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
el nombre de centres concertats en
què el nombre d’alumnes supera la
ràtio establerta amb caràcter general
Tram. 311-00553/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

En el control de compliment de la Moció 340-00080/
06 sobre l’ensenyament obligatori en l’annex 3 a
l’apartat d’Unitats Concertades diu textualment «En
alguns d’aquests centres, el nombre d’alumnes supera
la ratio establerta amb caràcter general…»

És per això que es formula la pregunta següent:

– En quants centres concertats i en quantes unitats
d’aquests centres el nombre d’alumnes supera la ratio
establerta i s’hauria d’haver obligat a un desdobla-
ment?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
quina ha estat la seva actuació els
darrers deu anys en els casos en què
el nombre d’alumnes de centres do-
cents concertats supera la ràtio esta-
blerta amb caràcter general
Tram. 311-00554/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

En el control de compliment de la Moció 340-00080/06
sobre l’ensenyament obligatori en l’annex 3 a l’apartat
d’Unitats Concertades diu textualment « En alguns
d’aquests centres, el nombre d’alumnes supera la ratio
establerta amb caràcter general i obliga al desdoblament
del grup o grups afectats; es durà a terme l’elaboració
d’informes específics de caràcter complementari en
aquests casos, amb la finalitat d’aprofundir en el seu co-
neixement per si es donessin eventuals irregularitats».

És per això que es formula la pregunta següent:

– Quina ha estat l’actuació de la Generalitat, durant els
darrers 10 anys, en casos semblants?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
les actuacions fetes als vuit centres
d’ensenyament que reben aportaci-
ons econòmiques altres que les de la
comissió de conciliació
Tram. 311-00555/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

En el control de compliment de la Moció 340-00080/
06 sobre l’ensenyament obligatori en l’annex 3 a
l’apartat Gratuïtat dels ensenyaments, punt a diu tex-
tualment «Ensenyaments obligatoris. Amb caràcter
general, els centres concertats imparteixen gratuïta-
ment els ensenyaments sotmesos a concert educatiu.
Això no obstant, vuit centes (un 1,1%) perceben apor-
tacions per conceptes referits als ensenyaments que
imparteixen o que podrien estar-hi relacionats. En
aquests centres es constituirà la comissió de concilia-
ció prevista a la normativa per determinar si hi ha in-
compliments i, si s’escau, acordar les mesures d’esme-
na que corresponguin.

És per aquest motiu que es formula la pregunta següent:

– Quina actuació i mesures ha tingut la Generalitat
respecte els 8 centres que han rebut aportacions eco-
nòmiques per a conceptes referits als ensenyaments, a
més de la comissió de conciliació?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

3.25.10.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
el nombre de centres d’ensenyament
concertat en què s’ha incomplert la
percepció d’aportancions econòmi-
ques per conceptes referits al concert
educatiu els darrers deu anys
Tram. 311-00556/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

En el control de compliment de la Moció 340-00080/
06 sobre l’ensenyament obligatori en l’annex 3, apar-
tat Gratuïtat dels ensenyaments, punt a diu textual-
ment «Ensenyaments obligatoris. Amb caràcter gene-
ral, els centres concertats imparteixen gratuïtament els
ensenyaments sotmesos a concert educatiu. Això no
obstant, vuit centres (un 1,1%) perceben aportacions
per conceptes referits als ensenyaments que impartei-
xen o que podrien estar-hi relacionats. En aquests cen-
tres es constituirà la comissió de conciliació prevista a
la normativa per determinar si hi ha incompliments i,
si escau, acordar les mesures d’esmena que correspon-
guin.

És per aquest motiu que es formula la pregunta se-
güent:

– En quants centres concertats s’ha donat incompli-
ment de percebre aportacions econòmiques per a con-
ceptes referits en els ensenyaments sotmesos a concerts
educatius, en els 10 darrers anys?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
les mesures preses respecte als cen-
tres d’ensenyament concertats en
què s’ha incomplert la percepció
d’aportacions econòmiques per con-
certs educatius els darrers deu anys
Tram. 311-00557/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

En el control de compliment de la Moció 340-00080/
06 sobre l’ensenyament obligatori en l’annex 3, apar-
tat Gratuïtat dels ensenyaments, punt a diu textual-
ment «Ensenyaments obligatoris. Amb caràcter gene-
ral, els centres concertats imparteixen gratuïtament els
ensenyaments sotmesos a concert educatiu. Això no
obstant, vuit centres (un 1,1%) perceben aportacions
per conceptes referits als ensenyaments que impartei-
xen o que podrien estar-hi relacionats. En aquests cen-
tres es constituirà la comissió de conciliació prevista a
la normativa per determinar si hi ha incompliments i,
si escau, acordar les mesures d’esmena que correspon-
guin.

És per aquest motiu que es formula la pregunta se-
güent:

– Quines mesures s’han realitzat respectes els centres
concertats que s’ha donat incompliment de percebre
aportacions econòmiques per a conceptes referits en
els ensenyaments sotmesos a concerts educatius, en
els 10 darrers anys?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
les actuacions fetes tocant als divuit
centres d’ensenyament que reben
quantitats superiors a les autoritza-
des per a l’ensenyament concertat
Tram. 311-00558/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

En el control de compliment de la Moció 340-00080/
06 sobre l’ensenyament obligatori en l’annex 3, a
l’apartat de Gratuïtat dels ensenyaments, punt b) diu
textualment «Ensenyaments no obligatoris. Amb ca-
ràcter general, els centres que imparteixen ensenya-
ments concertats de caràcter no obligatori (i no gratu-
ït) perceben únicament les quantitats autoritzades pel
Departament d’Ensenyament. Això no obstant, en di-
vuit centres s’aprecia que es perceben quantitats supe-
riors a les autoritzades. Es constituiran, conseqüent-
ment, les corresponents comissions de conciliació
previstes a la normativa per determinar si hi ha incom-
pliments i, en el seu cas, acordar les mesures d’esmena
que corresponguin.

És per aquest motiu que es formula la pregunta se-
güent:

– Quina actuació ha tingut la Generalitat respecte els
18 centres que perceben quantitats superiors a les auto-
ritzades per impartir ensenyaments concertats de ca-
ràcter no obligatori, a més de la comissió de concilia-
ció?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
el nombre de centres d’enseyament
concertat en què s’ha incomplert la
percepció de quantitats superiors a
les autoritzades els darrers deu anys
Tram. 311-00559/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

En el control de compliment de la Moció 340-00080/
06 sobre l’ensenyament obligatori en l’annex 3, a
l’apartat de Gratuïtat dels ensenyaments, punt b) diu
textualment «Ensenyaments no obligatoris. Amb ca-
ràcter general, els centres que imparteixen ensenya-
ments concertats de caràcter no obligatori (i no gratu-
ït) perceben únicament les quantitats autoritzades pel
Departament d’Ensenyament. Això no obstant, en di-
vuit centres s’aprecia que es perceben quantitats supe-
riors a les autoritzades. Es constituiran, conseqüent-
ment, les corresponents comissions de conciliació
previstes a la normativa per determinar si hi ha incom-
pliments i, en el seu cas, acordar les mesures d’esmena
que corresponguin.

És per aquest motiu que es formula la pregunta se-
güent:

– En quants centres concertats s’ha donat incompli-
ment de percebre quantitats superiors a les autoritza-
des pel Departament d’Ensenyament en els 10 darrers
anys?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

3.25.10.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
els centres concertats que han rebut
quantitats superiors a les autoritza-
des pel Departament d’Ensenyament
Tram. 311-00560/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

En el control de compliment de la Moció 340-00080/
06 sobre l’ensenyament obligatori en l’annex 3, a
l’apartat de Gratuïtat dels ensenyaments, punt b) diu
textualment “Ensenyaments no obligatoris. Amb ca-
ràcter general, els centres que imparteixen ensenya-
ments concertats de caràcter no obligatori (i no gratu-
ït) perceben únicament les quantitats autoritzades pel
Departament d’Ensenyament. Això no obstant, en di-
vuit centres s’aprecia que es perceben quantitats supe-
riors a les autoritzades. Es constituiran, conseqüent-
ment, les corresponents comissions de conciliació
previstes a la normativa per determinar si hi ha incom-
pliments i, en el seu cas, acordar les mesures d’esmena
que corresponguin.

És per aquest motiu que es formula la pregunta se-
güent:

– Quines mesures s’han pres respecte els  centres con-
certats  que s’ha donat  incompliment de percebre
quantitats superiors a les autoritzades pel Departament
d’Ensenyament en els 10 darrers anys?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la no-autorització de quotes per a ac-
tivitats escolars complementàries o
extraescolars dels centres concertats
Tram. 311-00561/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern respecte a l’in-
compliment dels centres concertats, com la no autorit-
zació de quotes per activitats escolars complementari-
es o extraescolars o per a no deixar constància de la
condició de centre concertat en la documentació ofici-
al del centre?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la transparència en la gestió dels
fons públics dels centres escolars
públics i concertats
Tram. 311-00562/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

3.25.10.
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– Quin és el capteniment del govern respecte el con-
trol, transparència i rigor dels fons públics que gestio-
nen els centres escolars públics i els centres escolars
concertats?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre
la concessió de fons públics a esco-
les privades que no tendeixen a la
gratuïtat de l’ensenyament
Tram. 311-00563/06

Anunci: Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002
Tramesa a la Comissió de Política Cultural

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132,133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui contestada
oralment en Comissió.

– Quin és el capteniment del govern respecte la con-
cessió de fons públics a escoles privades que no volen
tendir a la gratuïtat perquè fan aportacions quantioses,
encara que siguin de caràcter voluntari, a les seves fun-
dacions?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el grau de
compliment de les funcions assigna-
des als centres d’acollida Puigvistós
i Misericòrdia, de Girona
Tram. 314-10108/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 293)

N. de la R.: Aquest text substitueix el text publicat en
el BOPC 293.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.

1. Creu el Govern que els Centres d’Acollida Puigvistós
i Misericòrdia de Girona compleixen les funcions que
tenen assignades com a centres d’acollida?

2. Creu el Govern que en aquests dos centres es fa un
correcte anàlisi de la situació de risc del menor, estudi
diagnòstic i d’elaboració de la proposta de mesura de
protecció en un temps breu?

3. Quines són les raons que fan que la mitjana d’estada
dels menors en aquests centres sigui de 8 a 10 mesos?

4. No creu el Govern que aquest llarga estada desvir-
tua els objectius propis dels centres d’acollida i els
converteix en centres residencials?

5. Quines actuacions fa el Govern per superar aques-
tes anomalies?

6. Quines actuacions fa el Govern quan en un centre la
població de menors d’origen magribina és molt alta?

7. Quines actuacions fa el Govern per tal de saber
l’edat exacta dels menors acollits en aquests centres?
La prova que determina l’edat és útil i eficaç? En cas
contrari, per què no se’n fan d’altres?

8. Quines són les ràtios entre educadors i menors
d’aquests dos centres?

9. Compleixen aquestes ràtios les normes del Decret
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema
Català de Serveis Socials?

10. El Govern ha previst una atenció educativa especi-
al pels menors que necessiten una atenció psicològica
i psiquiàtrica especial? Quan es donen aquests casos
s’augmenta el nombre d’educadors especialitzats
d’atenció directa en els centres?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tancament
del centre d’acollida Puigvistós, de
Girona
Tram. 314-10110/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 293)

N. de la R.: Aquest text substitueix el text publicat en
el BOPC 293.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.

En relació al tancament del centre d’acollida Puigvis-
tós, de Girona (Gironès), interessa saber a aquest dipu-
tat:

1. Quines han estat les raons que han portat al tanca-
ment del centre d’acollida Puigvistós?

2. Quines són les raons que han portat al Govern a no
mantenir la gestió d’aquest servei?

3. L’any 1998 es cedeix part del Centre Educatiu
Montilivi, depenent de la Direcció General de Mesures
Penals Alternatives, al Centre d’Acollida Puigvistós de
Girona, creu el Govern que aquesta va ser una mesura
precipitada?

4. Si ara el Govern creu que aquests nois necessiten
una atenció especialitzada que no es pot oferir des del
centre Puigvistós, per què aquests criteris on es varen
tenir en compte el 1998 quan es van col·locar en el
Centre Educatiu de Montilivi?

5. Per què el Govern no va fer cas de les propostes
d’ICV i dels sindicats on s’argumentava que el Centre
Educatiu Montilivi no reunia les condicions (reixes a
les finestres, murs exteriors de 6 metres) per atendre
l’acolliment de nois?

6. Per què el Govern no continua gestionant directa-
ment aquest servei d’acollida i el convenia amb una
entitat col·laboradora?

7. Per què creu el Govern que es donarà millor servei a
la infància en situació de desemparament privatitzant
aquest servei?

8. Per què creu el Govern que es rendibilitzaran recur-
sos privatitzant aquest servei?

9. Amb quina Institució es conveniarà la gestió d’aco-
llida que feia fins ara el centre d’Acollida Puigvistós?

10. Quan es signarà aquest conveni? En quines condi-
cions?

11. La concessió de la gestió a aquesta empresa s’ha
fet a través d’un concurs públic com preveu la llei de
contractes de les Administracions Públiques?

12. En cas de resposta negativa, com s’ha fet la con-
cessió? Per quines raons?

13. És veritat que aquest centre es situarà entre Celrà i
Juià (Gironès) en el terme Municipal de Celrà?

14. Quantes places per a nois de 12 a 18 anys tindrà
aquest nou centre? Quina serà la plantilla d’educa-
dors?

15. Si està situat en una zona rural, no creu el Govern
que s’incompleix la recomanació del Síndic de Greu-
ges sobre la necessitat que aquests centres estiguin en
zones urbanes on hi ha més recursos externs per a
aquests nois?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el moviment
de mutualistes de la mútua L’Aliança
des del gener del 2001 fins al juny
del 2002
Tram. 314-10766/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

1. Quin ha estat el moviment (altes i baixes) mensual i
acumulat de mutualistes de l’Aliança des del 1 de Ge-
ner del 2001 fins a Juny del 2002?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la facturació
de clients de la mútua L’Aliança du-
rant el primer semestre de l’any 2001
i de l’any 2002
Tram. 314-10767/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

2. Quina ha estat la facturació per clients en el primer
semestre del 2002 i quina variació ha tingut en relació
a la produïda en el mateix període de l’any 2001?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la variació de
l’endeutament a curt i a llarg termini
de la mútua L’Aliança entre desem-
bre del 2001 i maig del 2002
Tram. 314-10768/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

3. Quina ha estat la variació de l’endeutament a curt i
llarg termini (proveïdors i bancari) entre el 31 de de-
sembre del 2001 i a finals de maig del 2002?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les instrucci-
ons dels seus representants en el
consell de la mútua L’Aliança tocant
als plans per a reestructurar-la
Tram. 314-10769/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

4. Quines instruccions tenien els representants de la
Generalitat en el Consell de l’Aliança en relació a la
formalització dels plans de reestructuració de la Mú-
tua des de la intervenció anterior fins a les darreres
eleccions de 1999?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els mecanis-
mes de control de la mútua L’Aliança
de què disposava des de l’anterior
intervenció de què va ésser objecte
fins a les eleccions de 1999
Tram. 314-10770/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

5. Quins mecanismes de seguiment de les decisions
del consell de L’ Aliança tenia la Generalitat des de la
intervenció anterior fins a les eleccions de 1999, du-
rant el període en el que nomenava representants di-
rectes?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’entitat lliga-
da a la mútua L’Aliança amb la qual
l’Administració té compromisos con-
trets des del 1993
Tram. 314-10771/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-

pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

6. Amb qui són els compromisos que des de 1993 té la
Generalitat? Ja que en les respostes parlamentaries re-
budes per ICV es confon La Mútua l’Aliança, la xarxa
hospitalària dependent d’ella, l’hospital del Sagrat Cor
i Carsa, empresa creada per a la gestió dels centres
hospitalaris de L’Aliança.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contigut de
les clàusules de suport a la mútua
L’Aliança anteriors a 1997
Tram. 314-10772/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

7. Quin és el contingut de les Clàusules de suport ante-
riors a 1997?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les liquidaci-
ons de la clàusula de suport a la mú-
tua L’Aliança anteriors a 1997
Tram. 314-10773/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

8. Quines són les liquidacions de la clàusula de suport
anteriors a 1997?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contingut
de l’expedient obert a la mútua L’Ali-
ança i les recomanacions fetes per
l’inspecció de 2001
Tram. 314-10774/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

9. Quin és el núm. i el contingut de l’expedient, així
com les recomanacions fetes a la direcció de l’Aliança
respecte a la inspecció del 2001?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els compro-
misos contrets per la Generalitat amb
la mútua L’Aliança especialment pel
que fa al concert, a la clàusula de
suport i a la durada
Tram. 314-10775/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

10. Sabent que el sistema d’ajudes de la Generalitat a
l’Aliança s’inscriu en l’anomenat Pla de potenciació
de les reserves patrimonials (elaborat i aprovat al llarg
de 1997-1998), quins compromisos respecte al concert
i la clàusula de suport va acceptar la Generalitat i du-
rant quin període de temps?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’evolució del
sistema d’ajuts, del concert i de la
clàusula de suport a la mútua L’Alian-
ça del 1993 ençà
Tram. 314-10776/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell Exe-
cutiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del cas,
aquesta diputada voldria conèixer:

11. Quina evolució ha tingut el sistema d’ajuts, el
concert i la clàusula de suport, des del 1993.

Palau del Parlament,  19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per
les quals en el resultat dels comptes
per a determinar la clàusula de su-
port de la mútua L’Aliança per als
anys 1997 i 1998 no es té en compte
la totalitat de centres assistencials
que en depenen
Tram. 314-10777/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

12. Ja que en els comptes per a determinar la clàusula
de suport per al 1997 i 1998 que el govern ha facilitat
en resposta parlamentaria, només s’analitza un hospi-
tal, el Sagrat Cor i ja que la Mútua L’Aliança té con-
cert amb cinc centres assistencials i no hi ha diferenci-
ació de personalitat jurídica entre ells, per que no es
tenen en compte el conjunt dels resultats?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les tarifes del
concert amb els centres vinculats a la
mútua L’Aliança des de 1993
Tram. 314-10778/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

13. Quines han estat les tarifes del concert amb els di-
versos centres de L’Aliança des del 1993.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proporcio-
nalitat de les tarifes aplicades als
centres concertats amb la mútua
L’Aliança i a d’altres centres similars,
els darrers cinc anys
Tram. 314-10779/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

14. Quina ha estat la proporció entre les tarifes aplica-
des al concert amb els centres de L’Aliança i els apli-
cats a altres centres de similar nivell en els darrers 5
anys?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seva posi-
ció respecte als recursos presentats
contra la mútua L’Aliança amb anteri-
oritat a la intervenció
Tram. 314-10780/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

15. Quina és la posició de la Generalitat i dels actuals
administradors respecte als següents recursos presen-
tats anteriorment a la intervenció?:
a. Els tres recursos d’alçada davant el Conseller de Sa-
nitat el 12 de març de 2002 sobre les resolucions de 26
de febrer del Director del Servei Català de la Salut:
– sobre la clàusula de suport de l’any 1997.
– sobre la clàusula de suport de l’any 1998.
– sobre la subrogació a CARSA dels contractes entre el
SCS i els hospitals del Sagrat Cor, Lleida, Tortosa que
a partir d’abril de 1999 passen a CARSA.
b. Sobre l’apartat de la resolució de 2 de novembre de
2000 que obliga a l’Aliança a fer «un ajust comptable»
per absorbir unes pèrdues d’exercicis anteriors de
4.225 milions de pessetes, deixant el valor de CARSA
al balanç de l’Aliança en 0 (zero) pessetes i «dupli-
cant» alguns dels passius –que ara estan recollits al
passiu de l’Aliança i al de CARSA.
c. La querella criminal, en fase d’apel·lació, presentada
per L’Aliança i CARSA al febrer de 2002 contra el Di-
rector General del Servei Català de la Salut i contra el
Director General de la DG de Política Financera.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002
Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació
laboral actual dels lletrats que van
representar la mútua L’Aliança en
casos d’intervenció
Tram. 314-10781/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula les següents preguntes al Consell
Executiu per tal que siguin contestades per escrit.

En relació a la intervenció a la Mútua L’Aliança i a les
seves empreses vinculades, i pel que fa al desenvolu-
pament dels treballs d’auditoria i de clarificació del
cas, aquesta diputada voldria conèixer:

16. En quina situació es troben els lletrats que repre-
sentaven a L’Aliança en els casos anteriors? Han estat
apartats dels casos pels actuals administradors? Quins
són els motius?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons del
retard en la creació dels nous jutjats
de Sabadell, Terrassa  (Vallès Occi-
dental), Granollers (Vallès Oriental) i
Mataró (Maresme)
Tram. 314-10782/06

Formulació: Sr. Àlex Masllorens i Escu-
bós, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, Diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
preveu els articles 132, 133 i concordants del Regla-
ment de la Cambra formula la pregunta següent al Con-
sell Executiu per tal que sigui resposta per escrit.
– Per quin motiu no s’han creat els 4 nous Jutjats del
Social que estaven previstos per a l’any 2002 a les ciu-
tats de Sabadell, Terrassa, Granollers i Mataró?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Àlex Masllorens i Escubós

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius
de la marxa a altres comunitats dels
jutges del Social que havien manifes-
tat la seva voluntat de romandre a
Catalunya
Tram. 314-10783/06

Formulació: Sr. Àlex Masllorens i Escu-
bós, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, Diputat 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.

– Creu el govern que el fet que els 5 nous jutges del
Social que han aprovat les proves del quart torn durant
el mes d’abril i que han expressat la voluntat de que-
dar-se a Catalunya hagin de marxar a altres comuni-
tats, té a veure amb el retard de la posada en marxa
dels 4 nous jutjats del Social previstos per al 2002?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Àlex Masllorens i Escubós

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre què pensa fer
per a accelerar la construcció dels
vint-i-dos nous jutjats previstos per al
2002
Tram. 314-10784/06

Formulació: Sr. Àlex Masllorens i Escu-
bós, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, Diputat 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.

– Pensa fer alguna actuació el govern per accelerar la
construcció dels 22 nous jutjats ja aprovats pel Minis-
teri de Justícia i previstos per al 2002?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Àlex Masllorens i Escubós

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el cost eco-
nòmic de les reformes dels centres
penitenciaris catalans per a la creació
de places
Tram. 314-10785/06

Formulació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb el
que disposen els articles 132 i 133 del Reglament de
la Cambra, formula la següent pregunta al Consell
Executiu per tal que li sigui contestada per escrit:

El Departament de Justícia de la Generalitat ha fet pú-
blica a través dels mitjans de comunicació la posada
en marxa d’un pla encaminat a la creació de mil noves
places en els centres penitenciaris de Catalunya. El
propi Departament ha manifestat que el pla preveu
adaptacions dels centres ja existents i la construcció de
mòduls prefabricats en terrenys colindants als centres
penitenciaris de Quatre Camins i Brians, en els quals
es distribuiran les esmentades places agrupades en base
als diferents règims penitenciaris que contempla la le-
gislació vigent.
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Interessa saber a aquesta Diputada i el seu Grup parla-
mentari:

– Quin és el cost econòmic total previst pel Govern de
la Generalitat per a la creació de les noves places peni-
tenciàries, amb independència de que suposin la refor-
ma interior de centres ja existents o la construcció
d’unitats modulars?

– Quin és el cost econòmic previst pel Govern de la
Generalitat per tal d’efectuar reformes en els centres
penitenciaris existents a Catalunya amb l’objectiu de
crear noves places, desglossat per centres tipologia
d’obres i mesures de seguretat que es volen executar?

– Quin és el cost econòmic previst pel Govern de la
Generalitat per tal de construir unitats modulars en ter-
renys colindants dels centres penitenciaris de Quatre
Camins i Brians, desglossat per centres, tipologia
d’obres i mesures de seguretat que es volen executar?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2002

Maria Dolors Nadal i Aymerich

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de
places penitenciàries previstes de
crear
Tram. 314-10786/06

Formulació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb el
que disposen els articles 132 i 133 del Reglament de
la Cambra, formula la següent pregunta al Consell
Executiu per tal que li sigui contestada per escrit:

El Departament de Justícia de la Generalitat ha fet pú-
blica a través dels mitjans de comunicació la posada
en marxa d’un pla encaminat a la creació de mil noves
places en els centres penitenciaris de Catalunya. El
propi Departament ha manifestat que el pla preveu
adaptacions dels centres ja existents i la construcció de
mòduls prefabricats en terrenys colindants als centres
penitenciaris de Quatre Camins i Brians, en els quals
es distribuiran les esmentades places agrupades en base
als diferents règims penitenciaris que contempla la le-
gislació vigent.

Interessa saber a aquesta Diputada i el seu Grup parla-
mentari:

– Quin és el nombre exacte de noves places penitenci-
àries que projecta crear el Govern de la Generalitat per
tal de fer front a la massificació que pateixen els actu-
als centres penitenciaris de Catalunya?

– Quina és la distribució d’aquestes noves places peni-
tenciàries que pensa crear el Govern de la Generalitat,

atenent als diferents centres penitenciaris on es pro-
jecta la seva ubicació?

– Quina és la distribució d’aquestes noves places peni-
tenciàries que pensa crear el Govern de la Generalitat,
atenent a cadascuns dels diferents règims penitenciaris
que contempla la legislació penitenciària vigent (aï-
llament, règim tancat, règim obert)?

– Quines i quantes d’aquestes noves places penitenci-
àries que pensa crear el Govern de la Generalitat
s’ubicaran en els nous espais modulars que volen cons-
truir-se en terrenys colindants de Brians i Quatre Ca-
mins, i quines i quantes s’ubicaran en espais reformats
de les presons existents?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2002

Maria Dolors Nadal i Aymerich

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el calendari
d’aplicació del pla de creació de no-
ves places penitenciàries
Tram. 314-10787/06

Formulació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb el
que disposen els articles 132 i 133 del Reglament de
la Cambra, formula la següent pregunta al Consell
Executiu per tal que li sigui contestada per escrit:

El Departament de Justícia de la Generalitat ha fet pú-
blica a través dels mitjans de comunicació la posada
en marxa d’un pla encaminat a la creació de mil noves
places en els centres penitenciaris de Catalunya. El
propi Departament ha manifestat que el pla preveu
adaptacions dels centres ja existents i la construcció de
mòduls prefabricats en terrenys colindants als centres
penitenciaris de Quatre Camins i Brians, en els quals
es distribuiran les esmentades places agrupades en base
als diferents règims penitenciaris que contempla la le-
gislació vigent.

Interessa saber a aquesta Diputada i el seu Grup parla-
mentari:

– En quin termini preveu el Govern de la Generalitat
executar el pla anunciat de creació de noves places
penitenciaries a Catalunya?

– Quin és el calendari concret d’actuacions que pensa
dur a terme el Govern de la Generalitat per implemen-
tar i fer efectiu el pla de creació de les noves places
penitenciàries que ha anunciat?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2002

Maria Dolors Nadal i Aymerich
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concessió
d’una subvenció a l’entitat e-cristians
per a finançar les despeses del Pro-
jecte Gaudí
Tram. 314-10788/06

Formulació: Sr. Àlex Masllorens i Escu-
bós, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Departament de la Presidència havia rebut en altres
ocasions fortes crítiques per la concessió directa, arbi-
trària, fora de concurs i sense justificar cap criteri pú-
blic d’oportunitat, de subvencions a l’entitat e-cristi-
ans, liderada per l’exconseller Josep Miró i Ardèvol.
Aquestes subvencions sempre han estat concedides
amb opacitat i l’ús al qual han estat destinades és més
que discutible.

Malgrat això, el mateix Departament ens sorprèn ara
amb la concessió de 120.000 euros a l’esmentada enti-
tat amb la finalitat de «contribuir al finançament de les
despeses del Projecte Gaudí». Aquest projecte consis-
teix principalment a difondre i exalçar, via web, la
pràctica de les tres virtuts teologals i les quatre morals
per part del «genial» arquitecte.

Vist tot el qual, el diputat sotasignat, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 132, 133 i concordants
del Reglament de la Cambra, formula les preguntes
següents al Consell Executiu per tal que siguin con-
testades per escrit:

– Com justifica el govern que calgui subvencionar
amb 120.000 euros una entitat que té com a activitat
principal la difusió d’idees mitjançant internet?

– Per quins motius les subvencions a e-cristians es fan
sempre fora de les convocatòries ordinàries?

– Pensa el govern subvencionar totes les altres entitats
que difonen idees i projectes mitjançant Internet?

– Creu el govern que ha de contribuir amb diners pú-
blics a la causa de beatificació de l’arquitecte Antoni
Gaudí?

– Té previst el govern subvencionar a partir d’ara totes
les campanyes d’entitats que treballin per la beatifica-
ció d’algun/a català/na?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2002

Àlex Masllorens i Escubós

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la recupera-
ció, el manteniment i la senyalització
dels camins del paratge natural d’in-
terès nacional de la vall de Monestir
de Poblet (Conca de Barberà)
Tram. 314-10789/06

Formulació: Sra. Bet Font i Montanyà,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.

Quines actuacions està portant a terme, i té projectat
executar, el Govern de la Generalitat en relació a la re-
cuperació, manteniment i senyalització dels camins,
pistes i senders del Paratge Natural d’Interès Nacional
de la Vall de Poblet?

1. Quina dotació pressupostària tenen cadascuna
d’aquestes actuacions?

2. Quins organismes de l’administració de la Generali-
tat intervenen en aquestes actuacions?

3. Quines administracions diferents a la Generalitat
intervenen en aquestes actuacions? Quines dotacions
financeres hi aporten? Quines dotacions financeres re-
ben del Govern de la Generalitat?

4. Quines entitats socials intervenen en aquestes actu-
acions? Quines subvencions reben per part de les dife-
rents administracions per aquest motiu?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Bet Font i Montanyà
Diputada
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les activitats
previstes amb motiu de la celebració
de l’Any del Disseny a Catalunya
2003
Tram. 314-10790/06

Formulació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que dispo-
sen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta al Consell Executiu per
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern de la Generalitat ha aprovat recentment la
declaració de l’any 2003 com l’Any del Disseny a Ca-
talunya, tot coincidint amb el centenari del Foment de
les Arts Decoratives (FAD).

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

– Quins són els objectius fixats pel Govern de la Gene-
ralitat amb la declaració de l’any 2003 com «L’Any
del Disseny» a Catalunya?

– Quin és el programa d’activitats que projecta dur a
terme el Govern de la Generalitat de Catalunya amb
motiu de «L’Any del Disseny» que s’ha de celebrar el
2003?

– Quin és el calendari de les diferents activitats que
pensa impulsar el Govern amb motiu de «L’Any del
Disseny», que s’ha de celebrar el 2003?

– Quina és la previsió del cost total de les diferents
activitats culturals i actes institucionals que es duran a
terme durant l’any 2003 amb motiu de la celebració
de «L’Any del Disseny»?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Alberto Fernández Díaz

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les activitats
previstes per a commemorar el cente-
nari del naixement de Salvador Dalí
Tram. 314-10791/06

Formulació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que dispo-
sen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta al Consell Executiu per
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Durant l’any 2004 es commemora el centenari del nai-
xement del genial artista català Salvador Dalí, que va
néixer l’11 de maig de 1904. Atesa la importància i la
difusió de l’obra d’aquest artista universal el Govern de
la Generalitat ha declarat recentment l’any 2004 com
“L’Any Dalí”.

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

– Quins és el programa d’activitats que projecta dur a
terme el Govern de la Generalitat de Catalunya amb
motiu de la commemoració del centenari del naixe-
ment de Salvador Dalí?

– Quin és el calendari de les diferents activitats que
pensa impulsar el Govern amb motiu de la commemo-
ració del centenari del naixement de Salvador Dalí?

– Quina és la previsió del cost total de les diferents
activitats culturals i actes institucionals que es duran a
terme durant l’any 2004 amb motiu de la celebració
del centenari del naixement de Salvador Dalí?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Alberto Fernández Díaz
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la relació
dels danys produïts per les nevades
de l’hivern passat presentada pel
municipis de l’Anoia, el Bages, el
Berguedà, Osona i el Solsonès
Tram. 314-10792/06

Formulació: Sr. Joan Roma i Cunill, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132, 133 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu per tal que sigui resposta per escrit.

En la resposta núm. 314-10097/06 es donaven els to-
tals de les valoracions fetes a tot Catalunya dels danys
ocasionats per les nevades i glaçades del passat hivern.

Es feia constar també que una part de la documentació
no estaria en mans de la Generalitat a finals del mes de
maig d’enguany i per aquest motiu no es podia donar
encara el llistat per municipis dels danys declarats i les
peticions d’ajuts fets.

Transcorregut ja el termini de sol·licituds, se suposa
que aquesta informació ja està disponible.

És per aquest motiu que es presenta la pregunta se-
güent:

– Quina és la relació de danys presentat per cadascun
dels municipis de les comarques de l’Anoia, Bages,
Berguedà, Osona i Solsonès, produïts per les nevades i
glaçades de l’hivern passat?

– Quina és la relació d’ajuts concedits per la Generali-
tat a cadascun dels municipis abans esmentats?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Joan Roma i Cunill

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els impactes
ambientals del port de Badalona
(Barcelonès)
Tram. 314-10793/06

Formulació: Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Pregunta per escrit al Govern so-
bre els impacte ambientals del port de Badalona.

– Quines són les principals repercussions, segons l’es-
tudi d’impacte ambiental efectuat, del port de Badalo-
na sobre el litoral?

– Quines mancances, segons el Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques, tenia l’estudi d’im-
pacte ambiental presentat per l’ajuntament de Badalo-
na?

– On es preveu situar el by-pass fix de sorra en el port
de Badalona?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Jaume Oliveras i Maristany

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la viabilitat
econòmica i financera del port de
Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-10794/06

Formulació: Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Pregunta per escrit al Govern so-
bre la viabilitat econòmica i financera del port de Ba-
dalona.

– Quina és la viabilitat econòmica i financera del port
de Badalona?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Jaume Oliveras i Maristany
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’impacte en
el sòl del port de Badalona (Barcelo-
nès)
Tram. 314-10795/06

Formulació: Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Pregunta per escrit al Govern so-
bre l’impacte sobre el sòl del port de Badalona.

– Quins estudis s’han fet sobre l’impacte sobre el sòl
afectat per la construcció del port de Badalona?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Jaume Oliveras i Maristany

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aplicació de
la legislació lingüística per l’Admi-
nistració
Tram. 314-10796/06

Formulació: Sr. Francesc Ferrer i Giro-
nès, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Pregunta per escrit al Govern, re-
lativa a «l’aplicació de la legislació lingüística per
l’Administració».

ANTECEDENTS

En data 17 d’octubre del 2000, el subscrit, conjunta-
ment amb les signatures reglamentàries, va formular
una Preposició No de Llei relativa a l’aplicació de la
legislació lingüística a l’Administració Perifèrica de
l’Estat. Aquesta Proposició fou esmenada pel grup de
CiU. Naturalment el subscrit va acceptar les esmenes
amb un afany de practicisme polític evident. La veritat
era que els objectius s’acomplissin sense cap
escarafall.

Aquesta Resolució del Parlament de Catalunya fou
numerada com a 940/VI, i va ser publicada al Butlletí
del Parlament número 228, pàg. 15. Davant d’aquesta

aprovació, encara no coneixem que ha fet el govern
per exigir l’acompliment d’aquesta Resolució. El que
sabem és que persones interessades s’han adreçat al
Síndic de Greuges sense cap resultat positiu. Segons
diu el Síndic s’ha adreçat tres vegades a l’Administra-
ció Central sense cap mena de respecte. La Delegada
del Govern tampoc no ha pogut assolir l’acompliment
d’un dret elemental. Atès que el ciutadà afectat té argu-
ments suficients com per no creure amb res del que
fem, ni del que el Govern aprova, o fa aprovar, s’ha
adreçat a la Ministressa de Madrid, i encara l’ha de
contestar, i segons sembla és catalana.

Per tot això, i davant de la vergonya que tinc de ser
ciutadà d’un país, on les institucions son les primeres
en incomplir la llei i els drets fonamentals de la perso-
na, us faig la següent pregunta per escrit:

¿Que ha fet el Govern per a l’acompliment de la Reso-
lució 940/VI del Parlament de Catalunya? ¿Em podrí-
eu informar dels tràmits que ha fet i dels resultats que
segons el Govern s’han aconseguit?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Francesc Ferrer i Gironès

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nomena-
ment del Sr. Josep Antoni Duran i
Lleida com a vicepresident de l’Insti-
tut Europeu de la Mediterrània
Tram. 314-10797/06

Formulació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Pregunta per escrit al Govern.

– Quines raons han dut al Govern a nomenar l’Honora-
ble Sr. Josep Antoni Duran Lleida com a vice-presi-
dent, i membre de la Junta de Govern, del Consorci
denominat Institut Europeu de la Mediterrània, atès
que la resta dels seus membres són representants insti-
tucionals tant de la Generalitat, com a l’Estat i de
l’Ajuntament de Barcelona?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Joan Ridao i Martín
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el dipòsit
controlat de Vacamorta, a Cruïlles
(Baix Empordà)
Tram. 314-10798/06

Formulació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Francesc Ferrer i
Gironès, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Document/proposta: Pregunta per escrit al Govern so-
bre el dipòsit controlat de Vacamorta en el municipi de
Cruïlles (Baix Empordà).

El dipòsit controlat de Vacamorta, Classe II, gestionat
per l’empresa Recuperació de pedreres S.L actua amb
l’autorització 99/690 de la Junta de Residus del De-
partament de Medi Ambient. La informació sobre les
actuacions que es duen a terme en aquest abocador no
són prou conegudes per la població del municipi de
Cruïlles, per la qual cosa el rebuig social que origina
qualsevol instal·lació de residus és en aquests cas fun-
dat per la falta d’informació

pública i transparent.

Per tot això els diputats sotasignants presenten les se-
güents preguntes:

– Quin tipus de residus està autoritzat a tractar l’abo-
cador de Cruïlles?

– Quina quantitat de residus, diferenciada per tipolo-
gies, s’han tractat

durant els anys 2000 i 2001 a l’abocador de Cruïlles?

– Quina és la procedència geogràfica dels residus que
s’han abocat a l’abocador de Cruïlles durant els anys
2000 i 2001?

– Quina quantitat de cendres procedents de la incine-
ració de residus s’han tractat durant els anys 2000 i
2001?

– Quina ha estat la procedència geogràfica de les cen-
dres procedents de la incineració de residus que s’han
tractat durant els anys 2000 i 2001?

– Ha presentat l’empresa explotadora de l’abocador el
projecte de restauració pertinent per quan s’hagi esgo-
tat la capacitat de l’abocador?

– Per quina data es té previst la clausura de l’abocador
de Cruïlles?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Xavier Vendrell i Segura Francesc Ferrer i Gironès

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la fuita d’ai-
gua produïda al dipòsit d’Aigües Ter-
Llobregat situat entre Granollers i les
Franqueses del Vallès (Vallès Orien-
tal)
Tram. 314-10799/06

Formulació: Sr. Jordi Terrades i San-
tacreu, del Grup Parlamentari Socialis-
tes -  Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 132, 133 i concordants del
Reglament de la Cambra, formula la pregunta següent
al Consell Executiu per tal que sigui contestada per
escrit.

La nit de l’11 al 12 de juny, el dipòsit d’aigua que
gestiona Aigües Ter-Llobregat, situat al Turó de la Tor-
re Pinós, entre Granollers i les Franqueses del Vallès,
va patir unes fuites a les juntes de dilatació. Aquest
dipòsit, amb una capacitat de 16.500 m3 d’aigua dóna
servei als municipis de Granollers, les Franqueses del
Vallès, Canovelles, l’Ametlla del Vallès i la Garriga i
tot just ara fa un any que va entrar en funcionament.

Degut a la situació creada per aquesta fuita, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent:

– Com ha afectat estructuralment al dipòsit aquesta
fuita i quines mesures s’han adoptat per assegurar que
no ha quedat afectada l’estructura de la instal·lació?

– Quines mesures de seguretat hi ha establertes en els
dipòsits d’aigua de la zona?

– Quin tipus de control de qualitat de les obres es va
fer tenint en compte que fa només un any que va entrar
en funcionament?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2002

Jordi Terrades i Santacreu

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els efectius
policiats de la Regió Policial de Po-
nent i de l’Àrea Bàsica Policial Se-
grià - Garrigues - Pla d’Urgell
Tram. 314-10800/06

Formulació: Sr. Marc López i Plana, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marc López i Plana, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent pregunta per tal de que
sigui contestada per escrit.

L’article 104.1 de la Constitució estableix que les For-
ces i Cossos de Seguretat, de les quals en son part el
Cos de Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra,
tindran com a missió protegir el lliure exercici dels
drets i les llibertats i garantir la seguretat ciutadana.

El caràcter finalista de les funcions de seguretat, el fet
que els últims destinataris de l’activitat policíaca si-
guin els ciutadans, obliga a que el servei de policia
sigui prestat des de la proximitat, garantint així la im-
mediates en situacions que requereixin una actuació
urgent, així com a per a detectar i resoldre problemàti-
ques potencialment delinqüencials.

Darrerament, a la premsa d’àmbit comarcal i nacional
han estat notícia la organització de patrulles veïnals
nocturnes al municipi d’Alfarràs degut a l’increment
de robatoris en aquest municipi. Segons les notícies
publicades als diferents mitjans, des del Cos de Policia
de la Generalitat s’ha informat als alcaldes de que no es
podrà augmentar la vigilància ja que no es disposa de
més efectius.

És per això que es formula la pregunta següent:

A data 18 de juny de 2002, quants efectius estaven
destinats a la Regió Policial de Ponent?

D’aquests, quants ho estan a l’Àrea Bàsica Policial
Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell?

En relació a les dues preguntes anteriors, quants
agents hi havia destinats a la Regió Policial de Ponent
i a l’Àrea Bàsica Policial mencionada en el moment
immediat en que la Generalitat de Catalunya va assu-
mir les competències de Seguretat Ciutadana en subs-
titució del Cos Nacional de Policia?

Què en pensa el Departament d’Interior que els veïns
organitzin patrulles veïnals per vigilar el municipi?

– Quina és la dotació habitual per la zona de
patrullatge a la qual estigui adscrita Alfarràs?– Quin
és el temps de resposta mitjana a les peticions de ser-
veis urgents fetes des del municipi d’Alfarràs en els
darrers sis mesos?

– En quina mesura participen els alcaldes en la presa de
decisió en temes de seguretat pública en municipis on
no hi ha Junta de Seguretat Local?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Marc López i Plana

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons de
la supressió d’una línia de batxillerat
de l’IES Serrallarga, a Blanes (Selva)
Tram. 314-10801/06

Formulació: Sr. Martí Sans i Pairutó, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Sans i Pairuto, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que dis-
posen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent pregunta per tal de que sigui
contestada per escrit.

– Quins són els motius reals que han portat al Departa-
ment d’Ensenyament a suprimir una línia de Batxille-
rat a l’IES Serrallarga de Blanes, quan a més de
l’alumnat propi del centre ha tingut la preinscripció
externa més elevada de la població?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Martí Sans i Pairutó

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els centres
de menors de la Direcció General de
Mesures Penals Alternatives i de Jus-
tícia Juvenil
Tram. 314-10802/06

Formulació: Sr. Rafael Ribó i Massó, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael Ribó, president del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds (ICV), d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes per tal que siguin contes-
tades per escrit.

1. Quina és la relació de Centres de Menors de la Di-
recció General de Mesures Penals alternatives i de Jus-
tícia Juvenil, tot especificant la localitat i província
d’ubicació i quins d’ells disposen de Projecte educa-
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tiu, data d’aprovació del mateix. Quin d’aquests han
vist modificat el Projecte Educatiu arran de l’entrada
en vigor de la llei orgànica 5/2000 reguladora de la
responsabilitat penal dels menors?

2. Quins són els dels Centres de Menors de la Direcció
General de Mesures Penals Alternatives i de justícia
juvenil que duen a terme mesures d’internaments en
regim obert, semiobert i tancat, i quins d’ells són desti-
nats al compliment de mesures cautelars i quins a
l’execució de sentències.

3. Quines són les dades desagregades sobre l’evolució
del nombre de la població reclosa a cadascun del Cen-
tres de Menors de la Direcció General de Mesures Pe-
nals Alternatives i de justícia juvenil corresponent als
anys 1999, 2000, 2001 i el transcorregut del 2002 pel
que fa a menors (menys de 18 anys) i joves (majors de
18 anys), en situació de mesures cautelars o sentencia
ferma, desglossades per sexe i nacionalitats.

4. Pel que fa al desenvolupament de l’article 8 de la
Llei 27/2001, de 31 de desembre quina és la relació
d’acords o convenis signats entre l’Administració de la
Generalitat i les entitats locals per l’exercici de funci-
ons de l’esmentada llei de justícia juvenil, tot especi-
ficant l’entitat, data de signatura, objecte del conveni
o acord i import de l’ajut o finançament que aportarà
enguany la Generalitat, i supòsit de plurianyalitat
aportacions previstes en els propers 3 exercicis, tot es-
pecificant la partida pressupostària i programa pressu-
postari corresponent.

5. Pel que fa al desenvolupament de l’article 9 de la
Llei 27/2001, de 31 de desembre quina és la relació de
convenis de col·laboració signats entre l’Administració
de la Generalitat i persones físiques, institucions, asso-
ciacions i fundacions privades a l’empara de l’esmen-
tada llei de justícia juvenil, tot especificant entitat,
data de signatura, objecte del conveni o acord i import
de l’ajut o finançament que aportarà enguany la Gene-
ralitat, i supòsit de plurianyalitat d’aportacions previs-
tes en els propers 3 exercicis, tot especificant la partida
pressupostària i programa pressupostari corresponent.

Tanmateix interessa conèixer la relació de subvenci-
ons atorgades en relació a l’article 9 de l’esmentada
llei de justícia juvenil a les esmentades persones
físiques,institucions, associacions i fundacions priva-
des sense ànim de lucre, tot especificant entitat o per-
sona física, import atorgat i objecte de l’ ajut.

6. Quines són les dades desagregades sobre l’evolució
del nombre dels empleats públics de cadascun del
Centres de Menors de la Direcció General de Mesures
Penals Alternatives i de justícia juvenil corresponent
als anys 1999, 2000, 2001 i el transcorregut del 2002,
tot desglossant-la per Grups,Categories, funció (sani-
tària, docent, vigilància, cuina etc) ?

7. Quines són les dades desagregades sobre l’evolució
del nombre del personal de seguretat de cadascun del
Centres de Menors de la Direcció General de Mesures
Penals Alternatives i de justícia juvenil corresponent
als anys 1999, 2000, 2001 i el transcorregut del 2002.

8. Interessa conèixer al Diputat els nombre, grup, cate-
goria i funció del personal que cobreix el torn de nit de

cadascun dels Centres de menors de la Direcció Gene-
ral de Mesures Penals Alternatives i de justícia juve-
nil. Igualment interessa conèixer el personal de segure-
tat que cobreix el torn de nit.

9. Pel que fa al compliment de l’article 7 de la Llei or-
gànica 5/2000 de responsabilitat penal del personal
del menor la relació de Centres terapèutics, quants
Centres de dia i Centres ambulatoris que disposa en
l’actualitat el Departament de Justícia per atendre a
menors i joves sentenciats amb mesures d’internament.

En supòsit negatiu interessa conèixer els propòsits de
capteniment del govern pel que fa a l’internament i
tractament de menors i joves a cadascun dels tipus de
centres esmentats a l’ article 7 de Llei.

10. Quants menor o joves al territori de Catalunya es-
tan afectats per la imposició per part de Jutges de me-
nors de la mesura penal prevista a l’apartat i) de l’arti-
cle 7 de la Llei orgànica 5/2000 de responsabilitat
penal del menor que consisteix en la convivència amb
altra persona, família o grup educatiu, i el grau de
compliment d’aquestes mesures. En supòsit negatiu
interessa conèixer els propòsits de capteniment del
govern pel que fa a facilitar la imposició per part dels
Jutges de menors d’aquest tipus de mesures i el com-
pliment de les mateixes en l’esdevenidor.

11. Quants menor o joves al territori de Catalunya es-
tan afectats per la imposició per part de Jutges de me-
nors de la mesura penal prevista a l’apartat k) de l’arti-
cle 7 de la Llei orgànica 5/2000 de responsabilitat
penal del menor que consisteix en la realització de
tasques socio-educatives.

Interessa conèixer els propòsits de capteniment del
govern pel que fa facilitar la imposició per part dels
Jutges de menors d’aquest tipus de mesures i l’acom-
pliment de les mateixes en l’esdevenidor

12. Quants menors o joves al territori de Catalunya
estan afectats per la imposició per part de Jutges de
menors de la mesura penal prevista a l’apartat i) de
l’article 7 de la Llei orgànica 5/2000 de responsabili-
tat penal del menor que consisteix en la realització de
prestacions en benefici de la comunitat.

Interessa conèixer també els propòsits de capteniment
del govern pel que fa a facilitar la imposició per part
dels Jutges de menors d’aquest tipus de mesures i el
compliment de les mateixes en l’esdevenidor

13. Quants menors o joves al territori de Catalunya
estan afectats per la imposició per part de Jutges de
menors de la mesura penal prevista a l’apartat g) de
l’article 7 de la Llei orgànica 5/2000 de responsabili-
tat penal del menor que consisteix en la realització de
permanència en cap de setmana.

Interessa conèixer els propòsits de capteniment del
govern pel que fa a facilitar la imposició per part dels
Jutges de menors d’aquest tipus de mesures i el com-
pliment de les mateixes en l’esdevenidor

14. Interessa conèixer l’objecte detallat i import de
cadascuna de les obres d’adaptació dels Centres de
menors de la Direcció General de Mesures Penals Al-
ternatives i de Justícia Juvenil per a l’acompliment de
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la Llei Orgànica 5/200 i de la Llei 27/2001, de 31 de
desembre, tot especificant programa d’inversió parti-
da, data d’inici d’expedient de contractació de cadas-
cuna de les obres, import de licitació, empreses que
han estat consultades o han participat en el concurs o
concurs subhasta de les obres, empresa adjudicatària i
data de la resolució d’adjudicació, data de recepció de
l’obra, en el supòsit que hagi estat concloses, en supò-
sit negatiu es demana s’informi de la data en que se’n
preveu l’acabament.

15. Interessa conèixer les inversions dutes a terme pel
Departament de Justícia l’any 1999, 2000, 2001 i el
transcorregut del 2002 als Centres de Menors de la
Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de
Justícia juvenil i Jutjats de Menors, tot especificant el
concepte, programa pressupostari, partida o partides
pressupostàries de cadascuna de les inversions.

16. Interessa conèixer al Diputat els Acords o Convenis
signats entre la Generalitat i l’Administració de l’Estat
per al finançament de la posta en marxa de la llei orgà-
nica 5/2000 de responsabilitat penal del menor en
l’àmbit de Catalunya.

Igualment interessa conèixer les transferències econò-
miques rebudes arran de la posta en marxa de l’esmen-
tada llei orgànica l’any 2000, 2001 i el transcorregut
del 2002.

17. Interessa conèixer al Diputat el personal contractat
pel Departament de Justícia arran de l’aplicació de la
llei orgànica 5/2000. de responsabilitat penal del me-
nor, tot especificant, grup, categoria, i funcions pel que
fa a:

a) Centres de Menors

b) Jutjats de menors

18. Interessa conèixer el nombre d’expedients incoats
l’any 2000, 2001 i el transcorregut del 2002 pel Mi-
nisteri Fiscal a Catalunya per causa de delictes o faltes
comesos per menors i quants d’aquest expedients te-
nen ja sentencia.

19. Interessa conèixer l’evolució de la plantilla de la
Fiscalia de Menors de Catalunya als exercicis 1999,
2000, 2001 i el transcorregut del 2002.

20. Interessa conèixer l’evolució de la plantilla entre
el període 2000 al transcorregut del 2002 dels equips
tècnics de suport i assessorament a la Fiscalia, previs-
tos a l’article 27 de llei orgànica 5/2000, i nombre
d’informes dictats l’any 2000, 2001 i el transcorregut
del 2002.

21. Interessa conèixer el nombre de menors i joves in-
ternats en l’actualitat als Centres de Menors de la Di-
recció General de Mesures penals Alternatives i de jus-
tícia Juvenil del Departament de Justícia, desagregats
per centres per causa de mesures cautelars adoptades
pels Jutges de Menors, pendent de l’acabament del
procés penal corresponent.

22. Interessa conèixer l’evolució dels temps dels me-
nors i joves entre l’adopció de mesures cautelars i la
imposició de la sentencia pel que fa als exercicis
1999, 2000, 2001 i el trancorregut del 2002.

23. Interessa conèixer la Memòria d’aplicació de la
llei orgànica 5/2000, de responsabilitat del menor cor-
responent a l’exercici 2001.

24. Interessa conèixer pel que fa al compliment de l’ar-
ticle 54.3 de la llei orgànica 5/2000 de responsabilitat
penal del menor per part de cadascun dels Centres de
Menors de la Direcció General de Mesures Penals Al-
ternatives i de justícia juvenil, les característiques del
mòduls existents a cada centre, criteris de distribució
dels menors i joves de cada mòdul i nombre de reclo-
sos a cadascun dels mateixos en l’actualitat, i nombre
de places vacants existents a cada mòdul, i caracterís-
tiques de cada plaça.

25. Interessa conèixer els propòsits de capteniment
del Govern pel que a la població de menor immigrants
sense papers reclosa als Centres de Menors de la Direc-
ció General de Mesures Penals Alternatives i de Justí-
cia Juvenil un complerta la mesura d’internament pre-
vista a llurs sentencies.

26. Interessa conèixer l’evolució del nombre de la po-
blació de menors immigrants sense papers reclosa als
Centres de Menors de la Direcció General de Mesures
Penals Alternatives i de Justícia Juvenil corresponent
al període 1999 al transcorregut del 2002.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Rafael Ribó
President

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les places de
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Llei-
da (Segrià), ocupades per catedràtics
de la Facultat de Medicina
Tram. 314-10803/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

1. Quines són les places ocupades en l’Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida per catedràtics de la Facultat de
Medicina?, (amb especificació de les funcions que te-
nen encomanades).

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la llista i el
temps d’espera a diversos serveis de
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Llei-
da (Segrià)
Tram. 314-10804/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

1. Quina és la llista d’espera i quin el temps de resolu-
ció en l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida als ser-
veis de:

a) Servei de Cardiologia

b) Servei de Ginecologia

c) Servei de Oftalmologia

d) Servei de Traumatologia

e) Servei de Cirurgia

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la situació
contractual del personal de diversos
serveis de l’Hospital Arnau de Vila-
nova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-10805/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

1. En relació a la situació laboral de les persones que
tenen en l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida la di-
recció de gerència, de personal, d’infermeria, de ser-
veis generals, econòmic-financera i de direcció mèdi-

ca. Quina situació contractual tenen? Tenen plaça
d’estatuari?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contracte
entre l’Hospital Arnau de Vilanova,
de Lleida (Segrià) i l’empresa de man-
teniment Huguet, SA
Tram. 314-10806/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

1. Quin és el contracte que té l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida amb l’empresa de mante-
niment HUGUET, S.A.? Quins són els efectius d’aques-
ta empresa en l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contracte
entre l’empresa de neteja Clece i
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Llei-
da (Segrià)
Tram. 314-10807/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.
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1. Quin és el contracte o plec de condicions que té
l’empresa de neteja CLECE amb l’Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova de Lleida?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el tancament
de l’escola de Cal Rosal, a Olvan
(Berguedà)
Tram. 314-10808/06

Formulació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Popular
d’acord amb allò que preveuen els articles 132 i 133
del Reglament de la Cambra presenta la següent pre-
gunta per tal que li sigui contestada amb resposta escri-
ta:

L’escola de Cal Rosal al municipi d’Olvan (Berguedà)
ha rebut recentment la comunicació de que l’any vi-
nent no continuarà oberta i es cessaran les classes.

L’escola té garantida pel proper curs la presència de
vuit alumnes pel proper curs 2002-2003, motiu pel
qual es podria conservar oberta com a mínim un any
més, evitant d’aquesta manera el trasbals que això su-
posarà pels alumnes.

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Quins són els motius que justifiquen el tancament
de l’escola de Cal Rosal al municipi d’Olvan (Bergue-
dà) pel proper curs?

2. En cas de que es confirmi el tancament de l’escola
de Cal Rosal, quines mesures té previstes el Govern de
la Generalitat per facilitar que les alumnes no es vegin
especialment perjudicats per aquest tancament?

3. Quines alternatives disposaran els alumnes de l’es-
cola Cal Rosal per anar a l’escola, en cas de que es faci
efectiu el tancament?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002.

Dolors Montserrat i Culleré

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els contrac-
tes fets pel Centre d’Informació i Des-
envolupament Empresarials (Cidem)
durant els anys 1994, 1995 i 1996 amb
Europraxis Consulting Holding, SL;
Europraxis Consulting, SA; Como-
praxis, SA; Tourism & Leisure Ser-
vice, SL, i Indra
Tram. 314-10809/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.

En relació al CIDEM, aquest diputat voldria conèixer:

1. Quins han estat els encàrrecs realitzats els anys
1994, 1995 i 1996 (especificant any per any) a les se-
güents empreses: Europraxis Consulting Holding S.L.,
Europraxis Consulting S.A., Comopraxis S.A., Tourism
& Leisure Service S.L., INDRA i tots els grups
d’aquesta matriu?

2. Quins han estat l’objecte i el valor del contracte?

3. Quina ha estat la forma de contractació utilitzada en
cada cas?

4. Quines ofertes alternatives van ser rebudes? I quin
és el preu ofert?

5. Quins van ser els informes tècnics de cada contracte
on s’expressa la motivació de l’elecció de l’empresa a
contractar?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concessió
de la cèdula d’habitabilitat a la planta
soterrani d’una vivenda a Sitges (Gar-
raf)
Tram. 314-10810/06

Formulació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, diputat del Grup par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que estableixen els articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu per a que li sigui contestada per es-
crit

Atesa la concessió de la cèdula d’habitabilitat, amb
data 25/01/02, com a residència a la planta soterrani
situada al Passeig Vilanova, núm. 69 de la Vila de Sit-
ges, tot i que la reforma a la que es va procedir va ser a
l’adequació d’un despatx professional, el diputat sota-
signant formula les següents preguntes

1. En el moment de la petició i posterior concessió de
la llicència d’obres menors per part de l’Ajuntament
de Sitges, el 3 de febrer i el 18 de febrer respectiva-
ment, quines normes urbanístiques resultaven vigents
i aplicables al cas que ens ocupa?

2. Quins criteris ha fet servir el Departament d’Urbanis-
me per a concedir la cèdula d’habitabilitat i, per tant,
el seu caràcter residencial al soterrani de l’edifici
abans esmentat?

3. S’ajusta la concessió de la cèdula d’habitabilitat a la
normativa urbanística vigent al municipi, tota vegada
que s’hauria d’entendre que el sostre per a l’ús resi-
dencial a l’edifici en qüestió ja està exhaurit i que no-
més podria ser possible el seu ús comercial?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2002

Roberto Labandera i Ganachipi

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts con-
cedits per la Secretaria General de
l’Esport per a activitats esportives
durant el 2002 a l’Anoia, el Bages, el
Berguedà, Osona i el Solsonès
Tram. 314-10811/06

Formulació: Sr. Joan Roma i Cunill, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132, 133 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu per tal que sigui resposta per escrit.

Periòdicament, la Secretaria General de l’Esport con-
cedeix ajuts destinats a la realització d’activitats es-
portives per part d’entitats privades i Ajuntaments.

És per això que es formula la pregunta següent:

– Quina és la relació d’ajuts concedits per la Secretaria
General de l’Esport per a activitats esportives durant
l’any 2002 en els municipis de les comarques de l’Ano-
ia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Joan Roma i Cunill

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts con-
cedits per la Secretaria General de
Joventut per a activitats juvenils du-
rant l’any 2002  a l’Anoia, el Bages, el
Berguedà, Osona i el Solsonès
Tram. 314-10812/06

Formulació: Sr. Joan Roma i Cunill, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132, 133 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu per tal que sigui resposta per escrit.

Periòdicament, la Secretaria General de Joventut con-
cedeix ajuts destinats a la realització d’activitats juve-
nils per part d’entitats privades o dels Ajuntaments.
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És per això que aquest Diputat formula la pregunta
següent:

– Quina és la relació d’ajuts concedits per la Secretaria
General de Joventut, per a la realització d’activitats
juvenils en els municipis de les comarques de l’Anoia,
Bages, Berguedà, Osona i Solsonès per a l’any 2002?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Joan Roma i Cunill

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subscrip-
cions fetes per la Secretaria General
de Joventut a la revista El Temps
Tram. 314-10813/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i el seu grup parlamen-
tari:

1. Quins son els acords als que ha arribat el Departa-
ment de Presidència mitjançant la Secretària General
de Joventut amb l’editor Eliseu Climent pel que fa a
les subscripcions de la revista EL TEMPS?

2. Quines són les raons per les quals el Departament de
Presidència mitjançant la Secretària General de Joven-
tut ha realitzat 250 subscripcions a la revista EL
TEMPS?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002.

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la com-
posició del Consell Assessor de
l’Alzheimer del Departament de Sani-
tat i Seguretat Social
Tram. 314-10814/06

Formulació: Sra. Carme Valls i Llobet,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu perquè sigui contestada per escrit.

– Quina és la composició del Consell Assessor de
l’Alzheimer del Departament de Sanitat i Seguretat
Social?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Carme Valls i Llobet

Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el protocol
actual de tractament de l’Alzheimer
Tram. 314-10815/06

Formulació: Sra. Carme Valls i Llobet,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu perquè sigui contestada per escrit.

– Quin és el protocol actual de tractament de la malal-
tia de l’Alzheimer?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Carme Valls i Llobet
Diputada
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les situaci-
ons en què s’autoritza el tractament
de l’Alzheimer
Tram. 314-10816/06

Formulació: Sra. Carme Valls i Llobet,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu perquè sigui contestada per escrit.

– En quines situacions s’autoritza el tractament de
malaltia de l’Alzheimer?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Carme Valls i Llobet
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els medica-
ments vigents per al tractament de
l’Alzheimer
Tram. 314-10817/06

Formulació: Sra. Carme Valls i Llobet,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu perquè sigui contestada per escrit.

– Quins són els medicaments vigents actualment a
Catalunya pel tractament de la malaltia de
l’Alzheimer? I qui els hauria d’autoritzar?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Carme Valls i Llobet
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el concert
amb l’Escola Àlvarez
Tram. 314-10818/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.

En relació a l’Escola Álvarez, aquest diputat vol conèi-
xer:

1. Quina ha estat l’evolució del Concert establert amb
la citada escola, amb les dates inicial i final, el finan-
çament i les condicions associades?

2. Quin ha estat el nombre de línies concertades i amb
quin finançament i condicions?

3. Quina ha estat la matriculació real al llarg de la vi-
gència del concert per cada línia concertada?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge a
Sevilla d’un síndic de la Sindicatura
de Comptes el juny del 2002
Tram. 314-10819/06

Formulació: Sr. José Luis López Bulla,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

José Luis López Bulla, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula la següent pregunta per tal que sigui contestada
per escrit.

Al Parlament de Catalunya li corresponen les funcions
de control sobre els seus organismes, com és la Sindi-
catura de Comptes. A tal efecte i en relació al despla-
çament a Sevilla del síndic Sr. Xavier Vela aquests mes
de Juny del 2002, aquest diputat vol conèixer:

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



11 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 323

86

1. Quin ha estat el motiu del desplaçament?

2. Quin calendari de desplaçament i activitats ha des-
envolupat?

3. Quines activitats ha desenvolupat el síndic a Sevi-
lla?

4. El síndic ha realitzat el desplaçament acompanyat?
En cas afirmatiu, per qui?

5. Quin ha estat el medi de transport utilitzat i els mo-
tius per a utilitzar-lo?

6. Quins han estat els tràmits que reglamentàriament
són exigibles per a realitzar el desplaçament?

7. De quines sessions de treball s’ha absentat el síndic
per motiu del desplaçament?

8. Quin ha estat el benefici obtingut per la Sindicatura
i pel propi síndic amb les activitats desenvolupades a
Sevilla.?

9. Quin ha estat el cost econòmic total del desplaça-
ment?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

José Luis López Bulla
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els pacients
derivats dels hospitals de l’Institut
Català de la Salut a l’Hospital Gene-
ral de Catalunya
Tram. 314-10820/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

1. Quin és el nombre de pacients que han estat deri-
vats des de cadascun dels Hospitals de l’Institut Català
de la Salut cap a l’Hospital General de Catalunya?,
(diferenciant els que ho han estat per urgències, per
hospitalització i per tractament ambulatori) . Es dema-
na aquesta informació detallada per patologies, amb
especificació del cost de cadascuna d’elles.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la cobertura
de l’atenció mèdica nocturna al CAP
Sant Jaume, de Calella (Maresme)
Tram. 314-10821/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

Segons informacions que han arribat a aquesta diputa-
da, el CAP Sant Jaume de Calella, quan es tracta de fer
visites mèdiques nocturnes utilitza personal mèdic del
Centre La Creu Groga. En aquest sentit, interessa saber
a aquesta diputada:

1. Quina dotació hi ha al CAP Sant Jaume de Calella
per cobrir el servei d’atenció mèdica durant les hores
nocturnes?

2. Per què es fa ús de La Creu Groga? Quina classe de
contracte existeix amb aquest centre privat?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la relació en-
tre el Centre Mèdic de Cirurgia i Medi-
cina Estètica amb l’Hospital Sant
Jaume, de Calella (Maresme)
Tram. 314-10822/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

A la població de Pineda de Mar està establert el Centre
Mèdic de Cirurgia i Medicina Estètica anomenat Sttic
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Selva’ Maresme. En relació a aquest centre interessa
saber a aquesta diputada:

1. Quina relació té el Centre Mèdic de Cirurgia i Me-
dicina Estètica amb l’Hospital Sant Jaume de Calella?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la realització
d’ortopantomografies al CAP Sant
Jaume, de Calella (Maresme)
Tram. 314-10823/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

1. Quan en el CAP Sant Jaume de Calella hi ha neces-
sitat de fer una ortopantomografia, en quin centre o
centres es fa fer? Quina és la raó de selecció del centre
en concret? De qui va a càrrec?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les sol·-
licituds de serveis a la base del SEM
de Calella (Maresme) durant l’any
2001
Tram. 314-10824/06

Formulació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
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.

Interessa saber a aquesta diputada:

1. Quin és el nombre de sol·licituds de serveis a la base
del SEM de Calella de Mar durant el darrer any, (amb
especificació de les poblacions d’on provenen les sol·-
licituds).

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses
contractades pel Consorci Turisme
de Catalunya per a la realització de
campanyes publicitàries durant els
anys 1999 a 2002
Tram. 314-10825/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.

En relació al Consorci Turisme de Catalunya, aquest
diputat voldria conèixer:

1. Quines empreses han estat contractades per a la con-
fecció de campanyes publicitàries, de disseny i realit-
zació d’espots publicitaris, de disseny de maquetes
d’anuncis, de confecció de «cunyes» publicitàries pel
Consorci Turisme de Catalunya al llarg dels anys
1999, 2000, 2001 i pel període transcorregut del 2002.

2. Quins imports han estat pagats, quin sistema d’adju-
dicació s’ha utilitzat, quines empreses han estat con-
sultades o han participat en la fase de concurs i quins
imports tenien llurs ofertes.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els espais
publicitaris contractats pel Consorci
Turisme de Catalunya a la premsa, la
ràdio i la televisió durant els anys
1999 a 2002
Tram. 314-10826/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.

En relació al Consorci Turisme de Catalunya, aquest
diputat voldria conèixer:

1. Quins espais i «cunyes» publicitàries han estat con-
tractats pel Consorci Turisme de Catalunya a la prem-
sa, radio i televisió corresponents als exercicis 1999,
2000, 2001 i al període transcorregut del 2002.

2. Quins imports han estat pagats (IVA inclòs) al mitjà
de comunicació o a empreses de publicitat per a la
posterior inserció als mitjans de comunicació.

3. Quines empreses han estat contractades, amb quin
sistema de selecció, quines empreses han participat en
la fase d’adjudicació de cadascuna de les contractaci-
ons i amb quines ofertes i quins imports han estat pa-
gats a les contractades i quins han estat els mitjans de
comunicació on s’ha fet la publicitat del Consorci.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les inserci-
ons publicitàries del Consorci Turis-
me de Catalunya difoses pel diari
Avui durant els anys 1999 a 2002
Tram. 314-10827/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.

En relació al Consorci Turisme de Catalunya, aquest
diputat voldria conèixer:

1. Quines insercions, encartaments, suplements, espais
de publicitat del Consorci Turisme de Catalunya han
estat difosos al Diari Avui corresponents als exercicis
1999, 2000, 2001 i al període transcorregut del 2002.

2. Quins imports han estat pagats (IVA inclòs), ja sia
directament a Premsa Catalana o a empreses de publi-
citat per a la posterior inserció al Diari Avui.

3. Quines empreses han estat contractades, amb quin sis-
tema de selecció i quines empreses han participat en la
fase d’adjudicació de cadascuna de les contractacions.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’actuació de
la Fundació Privada Sebastián Álva-
rez i Arenas
Tram. 314-10828/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula les següents preguntes al Consell Executiu, per
tal que siguin contestades per escrit.
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En relació a la fundació docent «Fundació Privada
Sebastián Álvarez i Arenas», aquest diputat vol conèixer:

1. Quina és la seva situació actual?

2. Quin és o ha estat el seu objecte i el domicili social?

3. Ha complimentat les obligacions que, com a Funda-
ció, li corresponen, com presentar anualment la do-
cumentació econòmica?

4. Quines han estat les actuacions de la Generalitat
respecte al compliment de les esmentades obligaci-
ons?

5. En cas que hi hagi hagut incompliments reiterats,
quines accions ha emprès la Generalitat per clarificar la
situació financera i fiscal de la Fundació?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Lió (Fran-
ça) el 19 de gener de 2000
Tram. 314-10829/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent prgunta per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita:

El 19 de gener de 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern de la Generalitat
van viatjar a Lió (França) amb l’objectiu de realitzar
diferents activitats de relacions institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Lió (França) el 19 de ge-
ner de 2000?

2. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Davos
(Suïssa) el 28 de gener de 2000
Tram. 314-10830/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 28 de gener de 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern de la Generalitat
van viatjar a Davos (Suïssa) amb l’objectiu d’assistir
al World Economic Forum.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Davos (Suïssa) en data de
28 de gener de 2000?

2. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest 3.
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Frankfurt
(Alemanya) el 5 de febrer de 2000
Tram. 314-10831/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:
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El 5 de febrer de 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern van viatjar a Frank-
furt (Alemanya) per motius empresarials.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Frankfurt (Alemanya) en
data de 5 de febrer de 2000?

2. Quines persones van acompanyar els membres del
Govern, formant part de la delegació catalana?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser els resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Roma
(Itàlia) l’11 de febrer de 2000
Tram. 314-10832/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

L’onze de febrer de 2000, el President de la Generalitat
i diversos representants del Govern, van viatjar a Roma
(Itàlia) amb motiu de la cloenda d’una exposició.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Roma (Itàlia) en data
d’11 de febrer de 2000?

2. Quines persones van acompanyar els membres del
Govern, formant part de la delegació catalana?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser els resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Brussel·-
les (Bèlgica) el 21 de febrer de 2000
Tram. 314-10833/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 21 de febrer de 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Brus-
sel·les (Bèlgica) amb l’objectiu de dur a terme diverses
relacions institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 21
de febrer de 2000?

2. Quines persones van acompanyar els membres del
Govern, formant part de la delegació catalana?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser els resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Boston i
Nova York (Estats Units) el 17 d’abril
de 2000
Tram. 314-10834/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 17 d’abril de 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern van viatjar a Boston
i Nova York (Estats Units) amb l’objectiu de participar
en diverses activitats de caire universitari i de relaci-
ons institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Boston i a Nova York
(Estats Units) el 17 d’abril del 2000?

2. Quines persones van acompanyar els membres del
Govern, formant part de la delegació catalana?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser els resultats i conclusions del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat, diversos
representants del Govern i empresa-
ris al Marroc el 28 d’abril de 2000
Tram. 314-10835/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 28 d’abril de 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, acompanyats per
empresaris, van viatjar al Marroc amb l’objectiu de re-
alitzar diverses activitats de caràcter empresarial.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar al Marroc el 28 d’abril de
2000?

2. Quines persones van acompanyar els membres del
Govern, formant part de la delegació catalana?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser els resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Lió (Fran-
ça) el 17 de maig de 2000
Tram. 314-10836/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 17 de maig de 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern van viatjar a Lió
(França) amb l’objectiu de participar en les reunions
de l’anomenat grup dels Quatre Motors d’Europa.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Lió (França) el 17 de
maig de 2000?

2. Quines persones van acompanyar als membres del
Govern en l’esmentat viatge?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat a París
(França) el 22 de maig de 2000

Tram. 314-10837/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 22 de maig del 2000, el President del Govern de la
Generalitat va viatjar a París (França) per participar en
la conferència de lliurament de la Medalla d’Or a
Pierre Vilar

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

1. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en viatge a París del 22 de maig del 2000?

2. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern i empresa-
ris a Budapest (Hongria) el 4 de juny
de 2000

Tram. 314-10838/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:
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El 4 de juny del 2000, el President del Govern de la
Generalitat i diversos representants del Govern, així
com empresaris van viatjar a Budapest (Hongria) amb
l’objectiu de dur a terme diverses activitats de caràcter
empresarial.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Budapest (Hongria) el 4
de juny de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en viatge a París del 4 de juny del 2000 a
Budapest (Hongria)?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern i empresa-
ris a Corea i la Xina el 7 de juliol de
2000

Tram. 314-10839/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 7 de juliol del 2000, el President del Govern de la
Generalitat i diversos representants del Govern, així
com empresaris van viatjar a Corea i Xina amb l’ob-
jectiu de dur a terme diverses activitats de caràcter
empresarial.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Corea i Xina el 7 de juliol
de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Corea i Xina del 7 de juliol
de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern i empresa-
ris a Torí (Itàlia) el 26 de juliol de 2000
Tram. 314-10840/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 de juliol del 2000, el President del Govern de la
Generalitat i diversos representants del Govern, així
com empresaris van viatjar a Torí (Itàlia) amb l’objec-
tiu de dur a terme diverses activitats de caràcter empre-
sarial.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Torí (Itàlia) el 26 de juli-
ol de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Torí (Itàlia) del 26 de juliol de
2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002.

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Xile i
l’Uruguai el 26 d’agost de 2000
Tram. 314-10841/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 d’agost del 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Xile i
Uruguai amb l’objectiu de dur a terme diverses activi-
tats de relacions institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Xile i Uruguai el 26
d’agost de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Xile i Uruguai del 26 d’agost
de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

5. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002.

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Brussel·-
les (Bèlgica) el 20 de setembre de
2000
Tram. 314-10842/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 20 de setembre de 2000, el President de la Generali-
tat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Brussel·les (Bèlgica) amb l’objectiu de dur a terme di-
verses activitats de relacions institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 20
de setembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 20 de
setembre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002.

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern i empresa-
ris a Wolfburg i Hannover (Alemanya)
el 20 de setembre de 2000
Tram. 314-10843/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 20 de setembre de 2000, el President de la Generali-
tat i diversos representants del Govern, així com em-
presaris, van viatjar a Wolfburg i Hannover (Alema-
nya) amb l’objectiu de dur a terme diverses activitats
de relacions institucionals i empresarials.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Wolfburg i Hannover
(Alemanya) el 20 de setembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Wolfburg i Hannover (Alema-
nya) el 20 de setembre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002.

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Lisboa
(Portugal) el 24 de setembre de 2000
Tram. 314-10844/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 24 de setembre de 2000, el President de la Generali-
tat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Lisboa (Portugal) per assistir a les activitats la 12a.
Trobada de Homes i Religions.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Lisboa (Portugal) el 24
de setembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Lisboa (Portugal) el 24 de
setembre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a l’Alguer
(Sardenya) el 6 d’octubre de 2000
Tram. 314-10845/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 6 d’octubre de 2000, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a L’Al-
guer (Itàlia) per la concessió de la ciutadania honoraria
a l’Alguer.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a L’Alguer (Itàlia) el 6 d’oc-
tubre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a L’Alguer (Itàlia) el 6 d’octu-
bre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Brussel·-
les (Bèlgica) el 28 de novembre de
2000
Tram. 314-10846/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,

presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 28 de novembre de 2000, el President de la Genera-
litat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Brussel·les (Bèlgica) amb l’objectiu de dur a terme di-
verses activitats de relacions institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 28
de novembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 28 de
novembre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Berlín
(Alemanya) el 7 de desembre de 2000
Tram. 314-10847/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 7 de desembre de 2000, el President de la Generali-
tat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Berlín (Alemanya) amb l’objectiu de dur a terme diver-
ses activitats de relacions institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Berlín (Alemanya) el 7
de desembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Berlín (Alemanya) el 7 de
desembre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?
3.25.15.
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4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Davos
(Suïssa) el 26 de gener de 2001
Tram. 314-10848/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 de gener de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Davos
(Suïssa) amb l’objectiu de participar en les activitats
del World Economic Forum

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Davos (Suïssa) el 26 de
gener de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Davos (Suïssa) el 26 de gener
del 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Perpinyà
(Rosselló) l’11 de febrer de 2001
Tram. 314-10849/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

L’11 de febrer de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Perpi-
nyà (França) amb l’objectiu de visitar la futura seu de
la delegació de la Generalitat.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Perpinyà (França) l’11 de
febrer de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Perpinyà (França) l’11 de fe-
brer de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern al Marroc
el 12 de febrer de 2001
Tram. 314-10850/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

3.25.15.
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El 12 de febrer de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar al Mar-
roc amb l’objectiu de dur a terme diverses activitats de
caràcter empresarial.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar al Marroc el 12 de febrer de
2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge al Marroc el 12 de febrer de
2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de l’esmentat viatge i
quins van ser les conclusions o resultats del mateix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a París
(França) el 15 de febrer de 2001
Tram. 314-10851/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 15 de febrer de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Paris
(França) amb l’objectiu de participar en la trobada de
presidents de regions amb competències legislatives.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Paris (França) el 15 de
febrer de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Paris (França) el 15 de febrer
de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Brussel·-
les (Bèlgica) el 6 de febrer de 2001
Tram. 314-10852/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 6 de febrer de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Brus-
sel·les (Bèlgica) amb l’objectiu de dur a terme diverses
activitats de relacions institucionals

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 6
de febrer de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 6 de
febrer de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Andorra
el 21 de febrer de 2001
Tram. 314-10853/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 21 de febrer de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Andor-
ra amb l’objectiu de participar en una conferència.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Andorra el 21 de febrer
de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Andorra el 21 de febrer de
2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Lampeter
(Regne Unit) el 6 d’abril de 2001
Tram. 314-10854/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 6 d’abril de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a
Lampeter (Regne Unit) per la investidura com a doctor
Honoris Causa.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Lampeter (Regne Unit) el
6 d’abril de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Lampeter (Regne Unit) el 6
d’abril de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Sttutgart
(Alemanya) el 26 d’abril de 2001
Tram. 314-10855/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 d’abril de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a
Sttutgart (Alemanya) amb l’objectiu de dur a terme
diverses activitats de relacions institucionals

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Sttutgart (Alemanya) el
26 d’abril de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Sttutgart (Alemanya) el 26
d’abril de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge
del president de la Generalitat i di-
versos representants del Govern a
Düsseldorf (Alemanya) el 25 de maig
de 2001
Tram. 314-10856/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 25 de maig de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a
Düsseldorf (Alemanya) amb l’objectiu de dur a terme
diverses activitats de relacions institucionals

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Düsseldorf (Alemanya) el
25 de maig de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Düsseldorf (Alemanya) el 25
de maig de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Brussel·-
les (Bèlgica) el 23 d’abril de 2001
Tram. 314-10857/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 23 d’abril de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Brus-
sel·les (Bèlgica) amb l’objectiu de dur a terme diverses
activitats de relacions institucionals

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 23
d’abril de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 23
d’abril de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Narbona
(França) el 26 de maig de 2001
Tram. 314-10858/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 de maig de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a
Narbona (França) amb l’objectiu de participar en el
Eurocongrés

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Narbona (França) el 26
de maig de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Narbona (França) el 26 de
maig de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Marsella
(França) el 7 de juny de 2001
Tram. 314-10859/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 7 de juny de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a
Marsella (França) amb l’objectiu de participar en la
inauguració del Tren de Gran Velocitat

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Marsella (França) el 7 de
juny de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Marsella (França) el 7 de
juny de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Estònia,
Lituània i Finlàndia el 18 de juny de
2001
Tram. 314-10860/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 18 de juny de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a
Estonia, Letonia, Lituania i Hèlsinky (Finlàndia) anb
l’objectiu de dur a terme diverses activitats de relaci-
ons institucionals i empresarials

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Estonia, Letonia,
Lituania i Hèlsinky (Finlàndia) el 18 de juny de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a a Estonia, Letonia, Lituania
i Hèlsinky (Finlàndia) el 18 de juny de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Salzburg
(Àustria) l’1 de juliol de 2001
Tram. 314-10861/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

L’1 de juliol de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a
Salzburg (Austria) per participar en el World Econò-
mic Fòrum

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Salzburg (Àustria) l’1de
juliol de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Salzburg (Àustria) l’1de juli-
ol de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Edimburg
(Regne Unit) el 8 de juliol de 2001
Tram. 314-10862/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 8 de juliol de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Edim-
burg (Regne Unit) per dur a terme diverses activitats de
relacions institucionals

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

Quins van ser els representants del Govern de la Gene-
ralitat que van viatjar a Edimburg (Regne Unit) el 8 de
juliol de 2001?

Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Edimburg (Regne Unit) el 8
de juliol de 2001?

Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Quines conclusions es van extreure de l’esmentat viat-
ge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Milà
(Itàlia) el 16 de juliol de 2001
Tram. 314-10863/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 16 de juliol de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Milà
(Itàlia) per participar en la reunió del grup anomenat
del «Quatre Motors d’Europa»

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Milà (Itàlia) el 16 de juli-
ol de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Milà (Itàlia) el 16 de juliol
de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Roma
(Itàlia) el 14 de setembre de 2001
Tram. 314-10864/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 14 de setembre de 2001, el President de la Generali-
tat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Roma (Itàlia) per participar en la inauguració de
Germinabit

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Roma (Itàlia) el 14 de se-
tembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Roma (Itàlia) el 14 de setem-
bre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Wolsf-
burg (Alemanya) el 19 de setembre de
2001
Tram. 314-10865/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 19 de setembre de 2001, el President de la Generali-
tat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Wolsfburg (Alemanya) per dur a terme diverses activi-
tats de caire empresarial

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Wolsfburg (Alemanya) el
19 de setembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Wolsfburg (Alemanya) el 19
de setembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Brussel·-
les (Bèlgica) el 28 de setembre de
2001
Tram. 314-10866/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 28 de setembre de 2001, el President de la Generali-
tat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Brussel·les (Bèlgica) per participar en un acte cultural
de caire universitari.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 28
de setembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 28 de
setembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Milà
(Itàlia) el 9 d’octubre de 2001
Tram. 314-10867/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 9 d’octubre de 2001, el President de la Generalitat i
diversos representants del Govern, van viatjar a Milà
(Itàlia) per participar en la reunió del grup anomenat
del «Quatre Motors d’Europa»

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Milà (Itàlia) el 9 d’octu-
bre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Milà (Itàlia) el 9 d’octubre de
2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Biarritz
(França) l’1 de novembre de 2001
Tram. 314-10868/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

L’1 de novembre de 2001, el President de la Generali-
tat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Biarritz (França) per participar en una conferència

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Biarritz (França) l’1 de
novembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Biarritz (França) l’1 de no-
vembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins són els motius de la participació a la confe-
rència?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Lieja (Bèl-
gica) el 15 de novembre de 2001
Tram. 314-10869/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 15 de novembre de 2001, el President de la Genera-
litat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Liege (Bèlgica) per participar en la Trobada de Presi-
dents de Regions amb competències legislatives.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Liege (Bèlgica) el 15 de
novembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Liege (Bèlgica) el 15 de no-
vembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
president de la Generalitat i diversos
representants del Govern a Perpinyà
(Rosselló) el 13 de desembre de 2001
Tram. 314-10870/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 13 de desembre de 2001, el President de la Genera-
litat i diversos representants del Govern, van viatjar a
Perpinyà (França) per participar en la Trobada de Presi-
dents de l’Euroregió.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Perpinyà (França) el 13
de desembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al President de la
Generalitat en el viatge a Perpinyà (França) el 13 de
desembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines conclusions es van extreure de l’esmentat
viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de la Presidència i diver-
sos representants del Govern a París
(França) el 17 de febrer de 2001
Tram. 314-10871/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 17 de febrer de 2000, el Conseller de la Presidència
i diversos representants del Govern, van viatjar a Paris
(França) per dur a terme diverses activitats de relacions
institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Paris (França) el 17 de
febrer de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de la
Presidència en el viatge a Paris (França) el 17 de febrer
de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius del viatge i quines van
ser les conclusions i resultats que es van extreure de
l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de la Presidència i diver-
sos representants del Govern a Nova
York (Estats Units) l’11 de maig de
2000
Tram. 314-10872/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

L’11 de maig de 2000, el Conseller de la Presidència i
diversos representants del Govern, van viatjar a Nova
York (EUA) per dur a terme diverses activitats de rela-
cions institucionals.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Nova York (EUA) l’11 de
maig de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de la
Presidència en el viatge a Nova York (EUA) l’11 de
maig de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius del viatge i quines van
ser les conclusions i resultats que es van extreure de
l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de la Presidència i diver-
sos representants del Govern a Oslo
(Noruega) el 18 de juny de 2000
Tram. 314-10873/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 18 de juny de 2000, el Conseller de la Presidència i
diversos representants del Govern, van viatjar a Oslo
(Noruega) amb l’objectiu d’una «Comparativa del
Model Benestar»

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Oslo (Noruega) el 18 de
juny de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de la
Presidència en el viatge a Oslo (Noruega) el 18 de juny
de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius del viatge i quines van
ser les conclusions i resultats que es van extreure de
l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller en cap i diversos represen-
tants del Govern a Brussel·les (Bèlgi-
ca) el 18 de novembre de 2001
Tram. 314-10874/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 18 de novembre de 2001, el Conseller en Cap i di-
versos representants del Govern, van viatjar a Brussel·-
les (Bèlgica) amb motiu de la candidatura de Barcelo-
na com a seu de l’Agència Alimentària Europea.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 18
de novembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller en
Cap en el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 18 de no-
vembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius del viatge i quines van
ser les conclusions i resultats que es van extreure de
l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
secretari del Govern i diversos repre-
sentants del Govern a Albània el 9 de
març de 2001
Tram. 314-10875/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 9 de març de 2001, el Secretari del Govern i diver-
sos representants del Govern, van viatjar a Albània
amb motiu de les Jornades de Treball Catalunya-
Kosovo.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Albània el 9 de març de
2001?

2. Quines persones van acompanyar al Secretari del
Govern en el viatge a Albània el 9 de març de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius del viatge i quines van
ser les conclusions i resultats que es van extreure de
l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern al Quebec el 3 de
maig de 2000
Tram. 314-10876/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 3 de maig de 2000, el Conseller de Governació i
Relacions Institucionals i diversos representants del
Govern, van viatjar al Quebec (Canadà) amb motiu de
la celebració del Segon Comitè Mixt de seguiment de
l’Acord signat entre el Quebec i Catalunya

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar al Quebec (Canadà) el 3 de
maig de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge al
Quebec (Canadà) el 3 de maig de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius del viatge i quines van
ser les conclusions i resultats que es van extreure de
l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de la Presidència i diver-
sos representants del Govern a París
(França) el 22 de maig de 2000
Tram. 314-10877/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 22 de maig de 2000, el Conseller de la Presidència i
diversos representants del Govern, van viatjar a Paris
(França) per acompanyar al President de la Generalitat
a una conferència a la Universitat de París.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Paris (França) el 22 de
maig de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de la
Presidència en el viatge a Paris (França) el 22 de maig
de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern a Budapest (Hon-
gria) el 4 de juny de 2000
Tram. 314-10878/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
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presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 4 de juny de 2000, el Conseller de Governació i
Relacions Institucionals i diversos representants del
Govern, van viatjar a Budapest (Hongria) per acompa-
nyar al President de la Generalitat en visita institucio-
nal.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Budapest (Hongria) el 4
de juny de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
Budapest (Hongria) el 4 de juny de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius del viatge i quines van
ser les conclusions i resultats que es van extreure de
l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern al Marroc el 26 de
juny de 2000
Tram. 314-10879/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 de juny de 2000, el Conseller de Governació i
Relacions Institucionals i diversos representants del
Govern, van viatjar a Casablanca (Marroc) amb l’ob-
jectiu de establir contactes amb representants polítics,
econòmics i socials del Marroc, preparar el futur viat-
ge del President de la Generalitat i per la signatura de
la Declaració d’intencions per a la col·laboració entre
la Generalitat i l’Agència pel Desenvolupament de les
Províncies del Nord del Marroc.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Casablanca (Marroc) el
26 de juny de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
Casablanca (Marroc) el 26 de juny de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern a Costa Rica l’1 de
juliol de 2000
Tram. 314-10880/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 1 de juliol de 2000, el Conseller de Governació i
Relacions Institucionals i diversos representants del
Govern, van viatjar a Costa Rica per signar d’un con-
veni de col·laboració amb el SSIM per a la construcció
d’un centre mèdic.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Costa Rica l’1 de juliol
de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
Costa Rica l’1 de juliol de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern a Nova York (Estats
Units) el 18 de juliol de 2000
Tram. 314-10881/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 18 de juliol de 2000, el Conseller de Governació i
Relacions Institucionals i diversos representants del
Govern, van viatjar a Nova York (USA) per signar d’un
conveni de col·laboració amb el PNUD.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Nova York (USA) el 18
de juliol de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
Nova York (USA) el 18 de juliol de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins són els objectius del conveni de col·laboració
establert amb el PNUD?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern a Mèxic el 13 de ge-
ner de 2001
Tram. 314-10882/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 13 de gener de 2001, el Conseller de Governació i
Relacions Institucionals i diversos representants del
Govern, van viatjar a Mèxic per signar d’un conveni
amb el municipi de Zapopan i reunir-se amb el Presi-
dent de la República.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Mèxic el 13 de gener de
2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
Mèxic el 13 de gener de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern a Bulgària el 31 de
gener de 2001
Tram. 314-10883/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 31 de gener de 2001, el Conseller de Governació i
Relacions Institucionals i diversos representants del
Govern, van viatjar a Bulgària amb l’objectiu de fo-
mentar les relacions institucionals i de col·laboració
entre la Generalitat i Bulgària i l’establiment d’un pro-
jecte de col·laboració.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Bulgària el 31 de gener
de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
Bulgària el 31 de gener de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius del viatge i quines van
ser les conclusions i resultats que es van extreure de
l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern a Hondures i el Sal-
vador el 5 de juny de 2001
Tram. 314-10884/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 5 de juny de 2001, la Consellera de Governació i
Relacions Institucionals i diversos representants del
Govern, van viatjar a Hondures i el Salvador amb l’ob-
jectiu de impulsar i reforçar la cooperació al desenvo-
lupament per seguir col·laborant en rehabilitació o re-
construcció d’infraestructures socials o productives a
favor de les necessitats del país.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Hondures i El Salvador
el 5 de juny de 2001?

2. Quines persones van acompanyar a la Consellera de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
Hondures i El Salvador el 5 de juny de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions i resultats que es van
extreure de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern a l’Argentina el 20
de setembre de 2001
Tram. 314-10885/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 20 de setembre de 2001, la Consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals i diversos representants
del Govern, van viatjar a l’Argentina amb l’objectiu
de trobar-se amb les comunitats catalanes del con sud
d’Amèrica per tal d’establir les línies d’actuació con-
juntes i pautes de treball a seguir.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a l’Argentina el 20 de se-
tembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar a la Consellera de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
l’Argentina el 20 de setembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions i resultats que es van
extreure de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera de Governació i Relacions
Institucionals i diversos represen-
tants del Govern a Baviera el 12 de
desembre de 2001
Tram. 314-10886/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 12 de desembre de 2001, la Consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals i diversos representants
del Govern, van viatjar a Baviera (Alemanya) per es-
tudiar el procés d’organització territorial i la seva evo-
lució.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Baviera (Alemanya) el 12
de setembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar a la Consellera de
Governació i Relacions Institucionals en el viatge a
Baviera (Alemanya) el 12 de setembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions i resultats que es van
extreure de l’esmentat viatge?
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera d’Ensenyament i diversos
representants del Govern a Perpinyà
(Rosselló) el 20 de juny de 2000
Tram. 314-10887/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 20 de juny de 2000, la Consellera d’Ensenyament i
diversos representants del Govern, van viatjar a Perpi-
nyà (França) per visitar les escoles Arrels, La Bressola,
Joan Amades, i Compte Guifré.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Perpinyà (França) el 20
de juny de 2000?

2. Quines persones van acompanyar a la Consellera
d’Ensenyament en el viatge a Perpinyà (França) el 20
de juny de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions i resultats que es van
extreure de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera d’Ensenyament i diversos
representants del Govern a Perpinyà
(Rosselló) el 22 de setembre de 2001
Tram. 314-10888/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 22 de setembre de 2001, la Consellera d’Ensenya-
ment i diversos representants del Govern, van viatjar a
Perpinyà (França) amb motiu de la celebració del 25è
aniversari de La Bressola a Perpinyà.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Perpinyà (França) el 22
de setembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar a la Consellera
d’Ensenyament en el viatge a Perpinyà (França) el 22
de setembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera d’Ensenyament i diversos
representants del Govern a Prada de
Conflent el 22 d’agost de 2001
Tram. 314-10889/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:
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El 22 d’agost de 2001, la Consellera d’Ensenyament
va viatjar a Prada de Conflent (França) amb motiu de
l’homenatge a Josep Benet en el marc de la XXXIII
Universitat Catalana d’Estiu.

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

1. Quines persones van acompanyar a la Consellera
d’Ensenyament en el viatge Prada de Conflent (Fran-
ça) el 22 d’agost de 2001?

2. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Cracòvia
(Polònia) el 14 i 15 d’abril de 2000
Tram. 314-10890/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El dies 14 i 15 d’abril de 2000, el Conseller de Cultura
i diversos representants del Govern, van viatjar a
Cracòvia (Polònia) amb motiu de la inauguració de
l’exposició «Before Miró after Dalí».

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Cracòvia (Polònia) el 14
i 15 d’abril de 2001?

2. Quines persones van acompanyar a la Conseller de
Cultura en el viatge a Cracòvia (Polònia) el 14 i 15
d’abril de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Lausana (Suïs-
sa) el 27 de juliol de 2000
Tram. 314-10891/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 27 de juliol de 2000, el Conseller de Cultura i diver-
sos representants del Govern, van viatjar a Lausanne
(Suïssa) per reunir-se amb el president del Comitè
Olímpic Internacional.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Lausanne (Suïssa) el 27
de juliol de 2000?

2. Quines persones van acompanyar a la Conseller de
Cultura en el viatge a Lausanne (Suïssa) el 27 de juliol
de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els objectius de la reunió així com els
resultats de la mateixa?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Nevers (França)
el 29 i 30 de juliol de 2000
Tram. 314-10892/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 29 i 30 de juliol de 2000, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Nevers (França) per assistir a la cloenda del XIV
Festival «Europa Cantat».

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Nevers (França) els dies
29 i 30 de juliol de 2000?

2. Quines persones van acompanyar a la Conseller de
Cultura en el viatge a Nevers (França) els dies 29 i 30
de juliol de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els objectius de la reunió així com els
resultats de la mateixa?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a l’Alguer (Sar-
denya) el 4, 5 i 6 d’agost de 2000
Tram. 314-10893/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 4, 5, i 6 d’agost de 2000, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a L’Alguer (Itàlia) per assistir al XIII Aplec Interna-
cional de la Sardana.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a L’Alguer (Itàlia) els dies
4, 5 i 6 d’agost de 2000?

2. Quines persones van acompanyar a la Conseller de
Cultura en el viatge a L’Alguer (Itàlia) els dies 4, 5 i 6
d’agost de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Venècia (Itàlia)
el 30 d’agost i el 2 de setembre
Tram. 314-10894/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre el 30 d’agost i el 2 de setembre, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Venècia (Itàlia) per assistir a la 57a Mostra Inter-
nacional d’Art Cinematogràfic de Venècia, convidat
pel productor i director de la pel·lícula Mones com la
Becky.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Venècia (Itàlia) entre els
dies 30 d’agost i el 2 de setembre?

2. Quines persones van acompanyar a la Conseller de
Cultura en el viatge a Venècia (Itàlia) entre els dies 30
d’agost i el 2 de setembre?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos re-
presentants del Govern a Sidney
(Austràlia) el 22 de setembre i l’1
d’octubre de 2000
Tram. 314-10895/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 22 de setembre i 1 d’octubre de 2000, el
Conseller de Cultura i diversos representants del Go-
vern, van viatjar a Sidney (Austràlia) per donar suport
als esportistes catalans que participaven en els Jocs
Olímpics.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Sidney (Austràlia) entre
els dies 22 de setembre i 1 d’octubre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar a la Conseller de
Cultura en el viatge a Sidney (Austràlia) entre els dies
22 de setembre i 1 d’octubre de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Milà (Itàlia) el
13 d’octubre de 2000
Tram. 314-10896/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,

presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 13 d’octubre de 2000, el Conseller de Cultura i di-
versos representants del Govern, van viatjar a Milà
(Itàlia) per assistir a la Inauguració de la 4a edició de
l’exposició Carambolage.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Milà (Itàlia) el 13 d’octu-
bre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Milà (Itàlia) el 13 d’octubre de
2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins són els motius que justifiquen l’assistència a
la inauguració de l’exposició Carambolage?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Frankfurt (Ale-
manya) el 19, 20 i 21 d’octubre de
2000
Tram. 314-10897/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 19, 20 i 21 d’octubre de 2000, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Frankfurt (Alemanya) per assistir a la Fira Interna-
cional del Llibre, per donar suport als editors catalans
i avaluar propostes.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Frankfurt (Alemanya) els
dies 19, 20 i 21 d’octubre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Frankfurt (Alemanya) els dies
19, 20 i 21 d’octubre de 2000?

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 323 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 11 de juliol de 2002

119

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de la trobada amb els editors en llengua catalana?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Londres (Reg-
ne Unit) el 2, 3 i 4 de gener de 2001
Tram. 314-10898/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 2, 3 i 4 de gener de 2001, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Londres (Regne Unit) per entrevistar-se amb els
directors de la Tate Gallery i del British Museum

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Londres (Regne Unit) els
dies 2, 3 i 4 de gener de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Londres (Regne Unit) els dies 2,
3 i 4 de gener de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els objectius i els resultats obtinguts
de la reunió amb els directors de la Tate Gallery i el
British Museum?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Roma (Itàlia) el
18, 19  20 de gener de 2001
Tram. 314-10899/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 18, 19 i 20 de gener de 2001, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Roma (Itàlia) per participar a l’Audiència del
Papa a una delegació catalana amb motiu de la investi-
dura del musicòleg Josep Maria Llorens com a Doctor
Honoris Causa de l’Institut Pontifici de Música Sacra
del Vaticà.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Roma (Itàlia) els dies 18,
19 i 20 de gener de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Roma (Itàlia) els dies 18, 19 i 20
de gener de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Berlín (Alema-
nya) l’11 i 12 de febrer de 2001
Tram. 314-10900/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 11 i 12 de febrer de 2001, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Berlín (Alemanya) per assistir al Festival Interna-
cional de Cinema de Berlín.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Berlín (Alemanya) els
dies 11 i 12 de febrer de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Berlín (Alemanya) els dies 11 i
12 de febrer de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins són els motius que justificaren l’assistència al
Festival Internacional de Cinema de Berlín?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Lund (Suècia)
el 18, 19 i 20 de febrer de 2001
Tram. 314-10901/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 18, 19 i 20 de febrer de 2001, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Lund (Suècia) per assistir a l’obertura de l’Any
Europeu de les Llengües.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Lund (Suècia) els dies
18, 19 i 20 de febrer de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Lund (Suècia) els dies 18, 19 i
20 de febrer de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Nova York i
Los Angeles (Estats Units) el 22 de
febrer i l’1 de març de 2001
Tram. 314-10902/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 22 de febrer i l’1 de març de 2001, el
Conseller de Cultura i diversos representants del Go-
vern, van viatjar a Nova York i Los Angeles (EUA) per
assistir a la Setmana de Cultura Catalana a Nova York
i la retrospectiva de pel·lícules espanyoles l’obertura de
l’Any Europeu de les Llengües.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Nova York i Los Angeles
(EUA) entre els dies 22 de febrer i l’1 de març de
2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Nova York i Los Angeles (EUA)
entre els dies 22 de febrer i l’1 de març de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Casablanca
(Marroc) el 16 i 17 de març de 2001
Tram. 314-10903/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 16 i 17 de març de 2001, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Casablanca (Marroc) per assistir a la inauguració
de l’exposició «Visiones del Magreb, pintores catala-
nes ochocentistas»

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Casablanca (Marroc) els
dies 16 i 17 de març de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Casablanca (Marroc) els dies 16
i 17 de març de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Canes (Pro-
vença) el 10, 11, 12 i 13 de maig de
2001
Tram. 314-10904/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 10, 11, 12 i 13 de maig de 2001, el Conseller
de Cultura i diversos representants del Govern, van
viatjar a Cannes (França) per assistir al Festival de
Cinema de Cannes.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Cannes (França) els dies
10, 11, 12 i 13 de maig de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Cannes (França) els dies 10, 11,
12 i 13 de maig de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins són els motius que justificaren l’assistència al
Festival de Cinema de Cannes?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Moscou (Rús-
sia) entre el 21 i el 24 de juny de 2001
Tram. 314-10905/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 21 i 24 de juny de 2001, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Moscou (Rússia) per assistir al Festival Internaci-
onal de Cinema de Moscou.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Moscou (Rússia) entre
els dies 21 i 24 de juny de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Moscou (Rússia) entre els dies
21 i 24 de juny de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins són els motius que justificaren l’assistència al
Festival de Cinema de Moscou?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Conpenhaguen
(Dinamarca) el 3 i 4 d’agost de 2001
Tram. 314-10906/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 3 i 4 d’agost de 2001, el Conseller de Cultura
i diversos representants del Govern, van viatjar a
Copenhaguen (Dinamarca) per assistir al XIV Aplec
Internacional de la Sardana.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Copenhaguen
(DInamarca) els dies 3 i 4 d’agost de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Copenhaguen (DInamarca) els
dies 3 i 4 d’agost de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Venècia (Itàlia)
entre el 30 d’agost i el 2 de setembre
de 2001
Tram. 314-10907/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,

presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre el 30 d’agost i el 2 de setembre de 2001, el Con-
seller de Cultura i diversos representants del Govern,
van viatjar a Venècia (Itàlia) per assistir a la 58a Mos-
tra Internacional d’Art Cinematogràfic de Venècia,
convidat pel productor de la pel·lícula Faust 5.0

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Venècia (Itàlia) entre el
30 d’agost i el 2 de setembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Venècia (Itàlia) entre el 30
d’agost i el 2 de setembre de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Frankfurt (Ale-
manya) l’11 i 12 d’octubre de 2001
Tram. 314-10908/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 11 i 12 d’octubre de 2001, el Conseller de
Cultura i diversos representants del Govern, van viat-
jar a Frankfurt (Alemanya) per assistir a la Fira Interna-
cional del Llibre, per donar suport als editors catalans,
avaluar propostes i reunir-se amb el director de la Fira
per millorar la presència catalana.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Frankfurt (Alemanya) els
dies 11 i 12 d’octubre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Frankfurt (Alemanya) els dies 11
i 12 d’octubre de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?
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5. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de la trobada amb els editors en llengua catalana?

4. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de l’entrevista amb el director de la Fira de Frankfurt?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Cultura i diversos repre-
sentants del Govern a Porto (Portu-
gal) el 9 i 10 de desembre de 2001
Tram. 314-10909/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 9 i 11 de desembre de 2001, el Conse-
ller de Cultura i diversos representants del Govern, van
viatjar a Porto (Portugal) per visitar la ciutat capital
europea de la cultura i entrevistar-se amb diverses per-
sones de l’àmit cultural

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Porto (Portugal) entre els
dies 9 i 11 de desembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Cultura en el viatge a Porto (Portugal) entre els dies 9
i 11 de desembre de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Mont-real (Quebec) el 2 de
maig de 2000
Tram. 314-10910/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 2 de maig del 2000, el Conseller de Sanitat i Segu-
retat Social i diversos representants del Govern, van
viatjar a Montreal (Canadà) amb l’objectiu de signar
l’Acord Marc de Cooperació entre el Consorci Sanitari
de Barcelona, i la Régie Régionale de la Sanité et des
Services Sociaux de Montreal-Centre.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Montreal (Canadà) el 2
de maig de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Montreal (Ca-
nadà) el 2 de maig de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Salzburg (Àustria) el 27 de se-
tembre de 2000
Tram. 314-10911/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 27 de setembre del 2000, el Conseller de Sanitat i
Seguretat Social i diversos representants del Govern,
van viatjar a Salzburg (Àustria) amb l’objectiu de par-
ticipar en l’«European Health Forum Gastein 2000».

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Salzburg (Àustria) el dia
27 de setembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Salzburg (Àus-
tria) el dia 27 de setembre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Milà (Itàlia) l’11 d’octubre de
2000
Tram. 314-10912/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 11 d’octubre del 2000, el Conseller de Sanitat i Se-
guretat Social i diversos representants del Govern, van
viatjar a Milà (Itàlia) amb l’objectiu de participar en el
«Convegno Modelli Europei a Confronto Mosan
Eurosalute 2000».

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Milà (Itàlia) l’11 d’octu-
bre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Milà (Itàlia)
l’11 d’octubre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002.

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Gävle (Suècia) el 6 de juny de
2001
Tram. 314-10913/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 6 de juny del 2001, el Conseller de Sanitat i Segu-
retat Social i diversos representants del Govern, van
viatjar a Gävle (Suècia) amb l’objectiu de conèixer el
model sanitari suec i signar la carta d’intencions d’ac-
tuacions en l’àmbit sanitari en el marc del protocol de
cooperació signat a Barcelona el 19 de març de 2001,
entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Regio-
nal de Gävleborg.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Gävle (Suècia) el 6 de
juny del 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Gävle (Suècia)
el 6 de juny del 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Nova York (Estats Units) el 22
de juny de 2001
Tram. 314-10914/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 22 de juny del 2001, el Conseller de Sanitat i Segu-
retat Social i diversos representants del Govern, van
viatjar a Nova York (Estats Units) amb l’objectiu d’as-
sistir al període de sessions de les Nacions Unides so-
bre el VIH/SIDA.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Nova York (Estats Units)
el 22 de juny del 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Nova York
(Estats Units) el 22 de juny del 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Cuba el 7 de juliol de 2001
Tram. 314-10915/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 7 de juliol del 2001, el Conseller de Sanitat i Segu-
retat Social i diversos representants del Govern, van
viatjar a Cuba amb l’objectiu de signar un acord marc
de cooperació entre el Ministerio de Salud de Cuba i
el Departament de Sanitat i Seguretat Social en matèria
d’avaluació de tecnologia mèdica.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Cuba el 7 de juliol del
2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Cuba el 7 de
juliol del 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Salzburg (Àustria) el 26 de se-
tembre de 2001
Tram. 314-10916/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 de setembre del 2001, el Conseller de Sanitat i
Seguretat Social i diversos representants del Govern,
van viatjar a Salzburg (Àustria) amb l’objectiu de par-
ticipar en l’»European Health Forum Gastein 2001».

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Salzburg (Àustria) el dia
26 de setembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Salzburg (Àus-
tria) el dia 26 de setembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Brussel·les (Bèlgica) el 19 d’oc-
tubre de 2001
Tram. 314-10917/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 19 d’octubre del 2001, el Conseller de Sanitat i Se-
guretat Social i diversos representants del Govern, van
viatjar a Brussel·les (Bèlgica) amb l’objectiu de parti-
cipar en la XXIII Edició de l’«Europe Blanche».

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 19
d’octubre del 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Brussel·les
(Bèlgica) el 19 d’octubre del 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Brussel·les (Bèlgica) el 18 de
novembre de 2001
Tram. 314-10918/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 18 de novembre de 2001, el Conseller de Sanitat i
Seguretat Social i diversos representants del Govern,
van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) amb l’objectiu de
participar en la presentació Oficial de la candidatura
de Barcelona per acollir la seu de «l’Autoritat Alimen-
tària Europea».

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) del
18 de novembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Brussel·les
(Bèlgica) el 18 de novembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Gant (Bèlgica) el 7 de desem-
bre de 2001
Tram. 314-10919/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 7 de desembre de 2001, el Conseller de Sanitat i
Seguretat Social i diversos representants del Govern,
van viatjar a Gant (Bèlgica) amb l’objectiu de partici-
par en l’assistència a la conferència «European
Integracion and National Health Care Systems: A
Cahllenge for Social Policy».

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Gant (Bèlgica) el 7 de
desembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Gant (Bèlgica)
el 7 de desembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al i diversos representants del Go-
vern a Roma (Itàlia) l’11 de desembre
de 2001
Tram. 314-10920/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

L’11 de desembre de 2001, el Conseller de Sanitat i
Seguretat Social i diversos representants del Govern,
van viatjar a Roma (Itàlia) amb l’objectiu d’assistir a
la presentació del Programa de lluita contra la sida a
Moçambic i a tota l’Àfrica.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Roma (Itàlia) l’11 de de-
sembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en el viatge a Roma (Itàlia)
l’11 de desembre de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i diversos represen-
tants del Govern a Brussel·les (Bèlgi-
ca) el 26 de gener de 2000
Tram. 314-10921/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 de gener del 2000, el Conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques i diversos representants del
Govern, van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) amb l’ob-
jectiu de participar en les jornades organitzades per la
regió del Benetto al Parlament Europeu sobre «Eixos
de transport, corredor, est-oest».

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 26
de gener del 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en el viatge a
Brussel·les (Bèlgica) el 26 de gener de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i diversos represen-
tants del Govern a la Xina el 17 de
març de 2000
Tram. 314-10922/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 17 de març del 2000, el Conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques i diversos representants del
Govern, van viatjar a Xina amb l’objectiu d’encapçalar
la comissió comercial del Port de Barcelona de visita
oficial a Xina

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Xina el 17 de març de
2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en el viatge a
Xina el 17 de març de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i diversos represen-
tants del Govern a Torí (Itàlia) l’11 de
maig de 2000
Tram. 314-10923/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 11 de maig del 2000, el Conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques i diversos representants del
Govern, van viatjar a Torino (Itàlia) amb l’objectiu de
participar en l’Assemblea Metrex.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Torino (Itàlia) l’11 de
maig del 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en el viatge a
Torino (Itàlia) l’11 de maig del 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i diversos represen-
tants del Govern a Luxemburg el 5
d’octubre de 2000
Tram. 314-10924/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 5 d’octubre de 2000, el Conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques i diversos representants del
Govern, van viatjar a Luxemburg amb l’objectiu de
participar en la reunió de treball de transports Luxem-
burg i visitar directius del BEI.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Luxemburg el 5 d’octu-
bre del 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en el viatge a
Luxemburg el 5 d’octubre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge
del conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i diversos represen-
tants del Govern a Buenos Aires (Ar-
gentina) el 22 de febrer de 2001
Tram. 314-10925/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 22 de febrer del 2001, el Conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques i diversos representants del
Govern, van viatjar a Buenos Aires (Argentina) amb
l’objectiu d’acompanyar la comitiva per a la signatura
del conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic
de Catalunya i el Govern de la província de Buenos
Aires per a l’elaboració de cartografia.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Buenos Aires (Argentina)
el 22 de febrer de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en el viatge a
Buenos Aires (Argentina) el 22 de febrer del 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i diversos represen-
tants del Govern al Marroc el 22 de
març de 2001
Tram. 314-10926/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 22 de març de 2001, el Conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques i diversos representants del
Govern, van viatjar a Marroc amb l’objectiu de presi-
dir la comissió comercial del Port de Barcelona a
Casablanca.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Marroc el 22 de març de
2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en el viatge a
Marroc el 22 de març de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir en viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats de ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i diversos represen-
tants del Govern a Zurich (Suïssa) i
París (França) l’1 de juny de 2001
Tram. 314-10927/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

L’1 de juny de 2001, el Conseller de Política Territori-
al i Obres Públiques i diversos representants del Go-
vern, van viatjar a Zurich i París amb l’objectiu de vi-
sitar l’empresa Standler de material mòbil i ferroviari
per a la possible adquisició pel cremallera de Montser-
rat i Núria, així com a la inauguració del TGV París-
Marsella.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Zurich i París l’1 de juny
de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en el viatge a
Zurich i París l’1 de juny de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir el viatge en concret?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions o resultats del ma-
teix?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i diversos representants del
Govern a Brussel·les (Bèlgica) el 5 i 6
de juny de 2000
Tram. 314-10928/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 5 i 6 de juny de 2000, el Conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca i diversos representants del
Govern, van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) per reunir-se
amb la Direcció General d’Agricultura de la Comissió
Europea per tractar sobre la continuïtat dels ajuts a la
fruita seca.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) els
dies 5 i 6 de juny de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en el viatge a Brus-
sel·les (Bèlgica) els dies 5 i 6 de juny de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i diversos representants del
Govern a Lió (França) el 20 d’octubre
de 2000
Tram. 314-10929/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 20 d’octubre de 2000, el Conseller de Treball i di-
versos representants del Govern, van viatjar a Lió
(França) per participar en la segona conferència
interregional dels «Quatre Motors d’Europa» per
l’ocupació.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Lió (França) el20 d’octu-
bre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Treball en el viatge a Lió (França) el 20 d’octubre de
2000?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Treball i diversos repre-
sentants del Govern a Brussel·les
(Bèlgica) el 7, 8 i 9 de novembre de
2000
Tram. 314-10930/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 7, 8 i 9 de novembre de 2000, el Conseller de Tre-
ball i diversos representants del Govern, van viatjar a
Brussel·les (Bèlgica) per reunir-se amb diversos mem-
bres de la Comissió Europea.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el
7,8 i 9 de desembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Treball en el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 7,8 i 9 de
desembre de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de l’esmentat viatge?
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera de Justícia i diversos re-
presentants del Govern al Brasil en-
tre el 15 i el 19 de març de 2000
Tram. 314-10931/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 15 i 19 de març de 2000, la Consellera
de Justícia i diversos representants del Govern, van
viatjar al Brasil per reunir-se amb les autoritats d’aquell
país per tal d’agilitar els tràmits de les adopcions en
aquest país.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar al Brasil entre els dies 15 i
19 de març de 2000?

2. Quines persones van acompanyar la Consellera de
Justícia en el viatge al Brasil entre els dies 15 i 19 de
març de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera de Justícia i diversos re-
presentants del Govern al Marroc en-
tre el 9 i el 12 d’abril de 2000
Tram. 314-10932/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 9 i 12 d’abril de 2000, la Consellera de
Justícia i diversos representants del Govern, van viatjar
al Marroc amb motiu de l’increment de l’arribada de
menors immigrants indocumentats procedents del
Marroc.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar al Marroc entre els dies 9 i
12 d’abril de 2000?

2. Quines persones van acompanyar la Consellera de
Treball en el viatge al Marroc entre els dies 9 i 12
d’abril de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de l’esmentat viatge?
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Justícia i diversos repre-
sentants del Govern a Roma (Itàlia)
entre el 9 i el 12 de març de 2001
Tram. 314-10933/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 9 i 12 de març de 2001, el Conseller de
Justícia i diversos representants del Govern, van viatjar
a Roma (Itàlia) formant part de la delegació que va as-
sistir a la beatificació de sis franciscans i un laic.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Roma (Itàlia) entre els
dies 9 i 12 de març de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Justícia en el viatge a Roma entre els dies 9 i 12 de
març de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?
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Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Justícia i diversos repre-
sentants del Govern a l’Índia i el
Nepal entre els dies 13 i 23 de setem-
bre de 2001
Tram. 314-10934/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,

presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 13 i 23 de setembre de 2001, el Conse-
ller de Justícia i diversos representants del Govern, van
viatjar a l’Índia i el Nepal per poder agilitar els tràmits
d’adopció en aquests països

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a l’Índia i el Nepal entre els
dies 13 i 23 de setembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Justícia en el viatge a l’Índia i el Nepal entre els dies
13 i 23 de setembre de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quines van ser les autoritats amb les que es va reunir
el Conseller de Justícia al Nepal?

5. Quins van ser els resultats i conclusions obtinguts
de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me i diversos representants del Go-
vern a París (França) el 7, 8 i 9 de ge-
ner de 2000
Tram. 314-10935/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 7 i 9 de gener de 2000, el Conseller
d’Indústria Comerç i Turisme, va viatjar a Paris amb
motiu de la inauguració de l’Hotel Pullitzer Opera

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

1. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria Comerç i Turisme en el viatge a París entre els
dies 7 i 9 de gener de 2000?

2. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?
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3. Quins són els motius que justificaren la presència
del Conseller en la inauguració de l’Hotel Pullitzer
Opera?
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me i diversos representants del Go-
vern al Perú entre el 28 de febrer i el
5 de març de 2000
Tram. 314-10936/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 28 de febrer i 5 de març de 2000, el Con-
seller d’Indústria Comerç i Turisme i diversos represen-
tants del Govern, van viatjar al Perú amb motiu de la
celebració del Congrés de l’Associació Catalana
d’Agències de Viatges.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar al Perú entre el 28 de febrer
i el 5 de març de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge al Perú entre el
28 de febrer i el 5 de març de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i les conclusions de l’es-
mentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me i diversos representants del Go-
vern a París (França) el 30 i 31 de
maig de 2000
Tram. 314-10937/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 30 i 31 de maig de 2000, el Conseller d’In-
dústria Comerç i Turisme i diversos representants del
Govern, van viatjar a París (França) per assistir a la
conferència sobre la indústria turística organitzat per
Les Echos a la Casa de França.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a París els dies 30 i 31 de
maig?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a París els dies
30 i 31 de maig?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?
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Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me a Salzburg (Àustria) el 28, 29 i 30
de juny de 2000
Tram. 314-10938/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



11 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 323

138

presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 28 i 30 de juny de 2000, el Conseller
d’Indústria Comerç i Turisme va viatjar a Salzburg
(Àustria) per assistir al World Economic Fòrum

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Salzburg (Àustria) entre
el 28 i el 30 de juny de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a Salzburg (Àus-
tria) entre el 28 i el 30 de juny de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i les conclusions de l’es-
mentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me i diversos representants del Go-
vern a Seattle i San Francisco (Estats
Units) entre el 4 i el 8 de setembre de
2000
Tram. 314-10939/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 4 i 8 de setembre de 2000, el Conseller
d’Indústria Comerç i Turisme, i diversos representants
del Govern van viatjar a Seattle i San Francisco (EUA)
per reunir-se amb responsables de Microsoft.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Seattle i San Francisco
(EUA) entre els dies 4 i 8 de setembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a Seattle i San
Francisco (EUA) entre els dies 4 i 8 de setembre de
2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins eren els objectius i quins van ser els resultats
i les conclusions de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me i diversos representants del Go-
vern a Panamà entre el 9 i el 14 de
setembre de 2000
Tram. 314-10940/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 9 i 14 de setembre de 2000, el Conseller
d’Indústria Comerç i Turisme, i diversos representants
del Govern van viatjar a Panamà en missió empresarial.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Panamà entre els dies 9 i
14 de setembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a Panamà entre
els dies 9 i 14 de setembre de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins eren els objectius i quins van ser els resultats
i les conclusions de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me a Nova Delhi (Índia) entre el 25 i
29 de novembre de 2000
Tram. 314-10941/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 25 i 29 de novembre de 2000, el Conse-
ller d’Indústria Comerç i Turisme, va viatjar a Nova
Delhi (Índia) per assistir al World Economic Fòrum.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Nova Delhi (Índia) entre
els dies 25 i 29 de novembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a Nova Delhi
(Índia) entre els dies 25 i 29 de novembre de 2000?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins eren els objectius i quins van ser els resultats
i les conclusions de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me a Verona (Itàlia) el 2, 3 i 4 de fe-
brer de 2001
Tram. 314-10942/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Els dies 2, 3 i 4 de febrer de 2001, el Conseller d’In-
dústria Comerç i Turisme, va viatjar a Verona (Itàlia)
per assistir a l’Aspen International Conference.

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

1. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a Verona (Itàlia)
entre els dies 2 i 5 de febrer de 2001

2. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

3. Quins eren els objectius i quins van ser els resultats
de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me i diversos representants del Go-
vern a Guatemala entre el 27 de fe-
brer i el 3 de març de 2001
Tram. 314-10943/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 27 de febrer i 3 de març de 2001, el Con-
seller d’Indústria Comerç i Turisme i diversos represen-
tants del Govern, van viatjar a Guatemala amb motiu
de la celebració del Congrés de l’Associació Catalana
d’Agències de Viatges.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Guatemala entre el 27 de
febrer i el 3 de març de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a Guatemala
entre el 27 de febrer i el 3 de març de 2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins van ser els resultats i les conclusions de l’es-
mentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me i diversos representants del Go-
vern a Tucson i Boston (Estats Units)
entre el 27 d’octubre i el 3 de novem-
bre de 2001
Tram. 314-10944/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 27 d’octubre i 3 de novembre de 2001,
el Conseller d’Indústria Comerç i Turisme i diversos
representants del Govern, van viatjar a Tucson i
Boston (EUA) per assistir a «Cluster and the new
economy»

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Tucson i Boston entre el
27 d’octubre i el 3 de novembre de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a Tucson i
Boston entre el 27 d’octubre i el 3 de novembre de
2001?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins eren els objectius i quins van ser els resultats
i les conclusions de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me al Mar de la Plata (Argentina) en-
tre el 5 i el 9 de novembre de 2001
Tram. 314-10945/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 5 i 9 de novembre de 2001, el Conseller
d’Indústria Comerç i Turisme va viatjar a Mar de la
Plata (Argentina) per participar com a ponent en el 37è
col·loqui anual de IDEA.

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

1. Quines persones van acompanyar al Conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme en el viatge a Mar de la Plata
(Argentina) entre els dies 5 i 9 de novembre de 2001?

2. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera de Benestar Social i diver-
sos representants del Govern a
Tànger (Marroc) el 18 de maig de
2001
Tram. 314-10946/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 18 de maig de 2001, la Consellera de Benestar So-
cial i diversos representants del Govern, van viatjar a
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Tànger (Marroc) amb motiu de la inauguració d’una
exposició de pintors catalans i visitar una associació
de discapacitats físics a Tànger.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Tànger (Marroc) el 18 de
maig de 2001?

2. Quines persones van acompanyar a la Consellera de
Benestar Social en el viatge a Tànger (Marroc) el 18 de
maig de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins eren els objectius i quins van ser els resultats
i les conclusions de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Medi Ambient i diversos
representants del Govern a Brussel·-
les (Bèlgica) el 4 de febrer de 2000
Tram. 314-10947/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 4 de febrer de 2000, el Conseller de Medi Ambient i
diversos representants del Govern, van viatjar a Brus-
sel·les (Bèlgica) amb motiu de la presentació del Dia
Mundial sense Cotxes

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Brussel·les (Bèlgica) el 4
de febrer de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Medi Ambient en el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 4
de febrer de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Medi Ambient i diversos
representants del Govern a l’Argenti-
na el 29 de novembre de 2000
Tram. 314-10948/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 29 de novembre de 2000, el Conseller de Medi
Ambient i diversos representants del Govern, van viat-
jar a l’Argentina per dur a terme diverses activitats de
suport a empreses catalanes que treballen en el camp
de la gestió de residus i per la signatura de protocols
de col·laboració amb les províncies de Buenos Aires,
Rio Negro i Mendoza

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a l’Argentina el 29 de no-
vembre de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Medi Ambient en el viatge a l’Argentina el 29 de no-
vembre de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser les conclusions i els resultats de l’es-
mentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



11 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 323

142

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Medi Ambient i diversos
representants del Govern a Califòrnia
(Estats Units) el 20 de maig de 2001
Tram. 314-10949/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita:

El 20 de maig de 2001, el Conseller de Medi Ambient
i diversos representants del Govern, van viatjar a Cali-
fòrnia (EUA) i al Panamà per dur a terme diverses acti-
vitats de suport a empreses catalanes que treballen en
el camp del sanejament d’aigües i per la signatura de
protocols de col·laboració amb l’Autoritat Nacional
del Medio Ambiente de Panamà.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Califòrnia i el Panamà el
20 de maig de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Medi Ambient en el viatge a Califòrnia i el Panamà el
20 de maig de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions i els resultats de l’es-
mentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller de Medi Ambient i diversos
representants del Govern a Àustria el
26 de setembre de 2001
Tram. 314-10950/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 26 de setembre de 2001, el Conseller de Medi Am-
bient i diversos representants del Govern, van viatjar a
Àustria per assistir a la conferència ENCOR 2000

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Àustria el 26 de setembre
de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller de
Medi Ambient en el viatge a Àustria el 26 de setembre
de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser les conclusions i els resultats de l’es-
mentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació i diversos
representants del Govern a Lió (Fran-
ça) el 6 i 7 d’abril de 2000
Tram. 314-10951/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 6 i 7 d’abril de 2000, el Conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació i diversos represen-
tants del Govern, van viatjar a Lió (França) per inter-
venir en els tallers FREREF

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Lió els dies 6 i 7 d’abril
de 2000?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació en
el viatge a Lió els dies 6 i 7 d’abril de 2000?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins van ser les conclusions i els resultats de l’es-
mentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Universitat, Recerca i So-
cietat de la Informació i diversos re-
presentants del Govern a Frankfurt
(Alemanya) el 18 i 19 de gener de 2001
Tram. 314-10952/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 18 i 19 de gener de 2001, el Conseller d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació i diversos re-
presentants del Govern, van viatjar a Frankfurt (Ale-
manya) per visitar a diverses empreses del sector
químic i farmacèutic.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a Frankfurt (Alemanya) els
dies 18 i 19 de gener de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació en
el viatge a Frankfurt (Alemanya) els dies 18 i 19 de
gener de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quins eren els objectius de les reunions amb les
empreses del sector químic i farmacèutic i quines van
ser les conclusions i els resultats de les mateixes?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge de la
consellera de Justícia i un grup de
sis diputats del Parlament a Stuttgart
(Alemanya) entre el 27 i el 31 de ge-
ner de 2001
Tram. 314-10953/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

Entre els dies 27 i 31 de gener de 2001 la Consellera
de Justícia i un grup de sis diputats del Parlament de
Catalunya van viatjar a Stuttgart (Alemanya) per co-
nèixer el sistema judicial, el funcionament de l’oficina
judicial, la política de mitjans materials i personals i
les polítiques de gestió i administració de la Justícia.

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

1. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació i diversos
representants del Govern a París
(França) el 22 de març de 2001
Tram. 314-10954/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 22 de març de 2001, el Conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació i diversos represen-
tants del Govern, van viatjar a París (França) per tal de

signar un conveni de col·laboració amb el CNSR i en-
trevistar-se amb el director general de la UNESCO.

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

1. Quins van ser els representants del Govern de la
Generalitat que van viatjar a París (França) el 22 de
març de 2001?

2. Quines persones van acompanyar al Conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació en
el viatge a París (França) el 22 de març de 2001?

3. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

4. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

5. Quines van ser les conclusions i els resultats de l’es-
mentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació i diversos
representants del Govern a Brussel·-
les (Bèlgica) el 6 de desembre de 2001
Tram. 314-10955/06

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita:

El 6 de desembre de 2001, el Conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació va viatjar a Brus-
sel·les (Bèlgica) per tal d’entrevistar-se amb el comissa-
ri Phillipe Busquin.

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

1. Quines persones van acompanyar al Conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació en
el viatge a Brussel·les (Bèlgica) el 6 de desembre de
2001?

2. Quants dies de durada va tenir l’esmentat viatge?

3. Quin és el cost, desglossat per conceptes, que aquest
viatge va suposar pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya?

4. Quins eren els objectius i quines van ser les conclu-
sions i els resultats de l’esmentat viatge?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construc-
ció d’una gossera en uns terrrenys
qualificats com a zona verda a l’Hos-
pitalet (Barcelonès)
Tram. 314-10956/06

Formulació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita:

En la confluència dels carrers Arquímedes i la carretera
del Mig de L’Hospitalet (Barcelonès), l’Ajuntament ha
construït una gossera en uns terrenys qualificats com a
zona verda. La construcció no té la preceptiva autorit-
zació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barce-
lona.

Cal destacar que en el moment de l’aprovació del Pla
General Metropolità de 1997 es va exigir l’execució
immediata de les zones verdes previstes en aquests
terrenys. Malgrat això, aquests terrenys, lluny de con-
vertir-se en una zona verda, a hores d’ara són ocupats
per la gossera i un magatzem de contenidors d’escom-
braries.

Interessa saber a aquest diputat i el seu grup parlamen-
tari:

1. Quines accions ha dut o pensa dur a terme el Govern
de la Generalitat davant del fet que en els terrenys situ-
ats a la confluència del carrer Arquímedes i la carretera
del Mig de L’Hospitalet, i que en el Pla General Metro-
polità estan qualificats com a zona verda, s’ha constru-
ït una gossera i es fa servir com a magatzem de conte-
nidors d’escombraries?

2. Quines accions ha dut o pensa dur a terme el Govern
de la Generalitat per garantir que els terrenys situats a
la confluència del carrer Arquimedes i la carretera del
Mig de L’Hospitalet siguin destinats a zona verda?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002.

Alberto Fernández Díaz

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la inclusió
irregular d’una finca dins el polígon
industrial de Montferrer, a Montferrer-
Castellbó (Alt Urgell)
Tram. 314-10957/06

Formulació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Pregunta per escrit al Govern so-
bre la inclusió irregular d’una finca dins el polígon
Industrial de Montferrer, al municipi de Montferrer-
Castellbó (Alt Urgell).

Una família de Montferrer, propietària d’una finca, re-
clama que l’Institut Català del Sòl (INCASOL) com-
pleixi d’una vegada les resolucions del Tribuna Supe-
rior de Justícia de Catalunya i de la Direcció General
de Registres i Notariat de l’Estat i per tant, que es resti-
tueixi en el seu estat original la finca de la que són
propietaris, que en el seu dia es va veure inclosa de
forma irregular en la reparcel·lació i urbanització del
polígon industrial de Montferrer (Alt Urgell). Els afec-
tats exigeixen, en conseqüència, que es retiri el trans-
formador elèctric instal·lat a la seva propietat, i que se
suprimeixin el tram de carrer ( que parteix per la meitat
el seu solar), una arqueta dereg, jardins públics i el
pont sobre la llau de Montferrer construïts a la seva
finca.

Els antecedents d’aquest conflicte es remunten a l’any
1994, quan es va aprovar el projecte de reparcel·lació
del polígon industrial de Montferrer i Castellbó

en el qual, en contra de la voluntat de la propietat,
s’incorporava la major part de la seva finca al períme-
tre del sector industrial, amb la singularitat que s’hi
incloïa la pròpia vivenda dels afectats. El projecte de
reparcel·lació presentava importants contradiccions i
errors materials, que el propi INCASÒL va intentar
solventar amb una rectificació que va ser denegada,
l’any 1997, pel registre de la Propietat de La Seu
d’Urgell en considerar que es pretenia incorporar al
polígon industrial superfície de 1.042 m2 de terreny de
la propietat abans citada. A més a més, aquesta decisió
del Registre de la Propietat va ser avalada el 1998 per
un aute del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El passat mes de febrer de l’any 2001, la Direcció Gene-
ral de Registres i Notariat de l’Estat va avalar en una
resolució ferma el dret de la família propietària a mante-
nir íntegra la seva finca, considerant nul·la la pretensió
de l’INCASÒL de registrar part de finca com a pròpia.

Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en
aquesta qüestió?
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Quan té previst l’Institut Català del Sòl restituir en el
seu estat original la finca esmentada i donar compli-
ment així a la resolució del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

Jordi Ausàs i Coll

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons del
tancament del centres de noies La
Ginesta i L’Espígol
Tram. 314-10958/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.
– Quins han estat els motius pels tancaments dels Cen-
tres de noies La Ginesta i l’Espigol?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adaptació
de projectes educatius en els centres
de menors
Tram. 314-10959/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.
– Quines han estat les mesures preses per adaptar els
projectes Educatius, per part de la DGMAiJJ (Direcció
General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia
Juvenil), en els Centres de menors de nois que ara
s’han convertit en Centres mixtes?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adaptació
dels recursos materials i personals
en els centres juvenils l’Alzina, els
Til·lers, Montivili, Oriol Badia i Folch
i Torres
Tram. 314-10960/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

A l’actualitat n’hi ha cinc Centres Juvenils: L’Alzina,
Els Til·lers, Montilivi, Oriol Badia i Folch i Torres que
han variat els seu projecte educatiu degut a l’augment
de places de nois i noies, la tipologia de la població
que atenen, la barreja d’edats dels interns, l’assumpció
de noves competències, etc…

– Quines han estat les mesures preses pel Departament
de Justícia per adaptar tant en recursos materials com
personals aquests centres?

– És pot garantir el projecte educatiu en aquests cen-
tres després de l’augment de places i la barreges
d’edats que han sofert últimament?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa
en recursos materials i humans feta
pel Departament de Justícia al cen-
tres de menors
Tram. 314-10961/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.
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– Quina és la despesa de recursos materials i humans i
de mitjans que el departament de Justícia ha fet als
centres de menors per donar resposta a l’ampliació de
la Nova Llei Penal Juvenil?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la ràtio
d’educadors als centres d’atenció al
menor
Tram. 314-10962/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

– Quants centres de menors i quins, actualment ha Ca-
talunya, han pres les mesures necessàries per adaptar-
se a la nova situació de l’ampliació de la Llei Penal
Juvenil i quines han estat aquestes mesures?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les condici-
ons d’habitabilitat del centre de me-
nors Folch i Torres, de Granollers
(Vallès Oriental)
Tram. 314-10963/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

– Quines són les condicions d’habitabilitat al Centre
de Menors Folch i Torres de Granollers?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
per a garantir la seguretat del treball
dels educadors dels centres de me-
nors
Tram. 314-10964/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

– Quina són les mesures que el Departament de Justí-
cia ha pres per garantir la seguretat en el treball dels
educadors dels Centres de Menors?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina opinió
mereix al Departament de Justícia el
fet de barrejar noies i nois en règim
semiobert i tancat
Tram. 314-10965/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

– Creu el Departament de Justícia que es compleix la
finalitat educativa dels Centres de Menors barrejant
als nois i noies que estan en règim semiobert amb els
que estan en règim tancat, encara que sigui provisio-
nalment?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de
centres terapèutics per a menors
existents a Catalunya
Tram. 314-10966/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

– Quants centre Terapèutics per a menors existeixen
actualment a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adaptació
dels joves immigrants interns en cen-
tres de menors
Tram. 314-10967/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

El fenomen de la immigració en allò que fa referència
als joves magrebins i del carrer ha suposat que els
centres de Justícia Juvenil hagin d’assumir nois i noies
amb greus dificultats per adaptar-se a les dinàmiques
dels Centres de menors, amb problemes d’aprenentatge
i de llenguatge i amb una cultura i religió diferents.

– Quines mesures ha pres el Departament de Justícia
per donar resposta a aquesta problemàtica dels joves
immigrant interns als centres d’atenció de menors de
la Generalitat?

–S’han impartit cursos específics per a que els educa-
dors dels centres puguin atendre adequadament als nois
i noies immigrants? Quins han estat aquest cursos?

– Quin és el percentatge de nois i nois immigrants in-
terns als centres de menors de la Generalitat?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els centres
de menors que s’han adaptat a l’am-
pliació de la Llei penal juvenil
Tram. 314-10968/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

– Quants centres de menors i quins, actualment a Cata-
lunya, han pres les mesures necessàries per adaptar-se
a la nova situació de l’ampliació de la Llei Penal Juve-
nil i quines han estat aquestes mesures?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
per a pal·liar la manca de places als
centres juvenils semioberts
Tram. 314-10969/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

– Quines son les mesures que el Departament de Justí-
cia ha pres per paliar la falta de places als centres semi-
oberts?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el percentat-
ge de menors que correspon a cada
educador en els centres d’atenció al
menor que depenen de la Generalitat
de Catalunya
Tram. 314-10970/06

Formulació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que és
preveu als articles 132 i 133 del reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu,
per tal que sigui contestada per escrit.

– Quin és actualment el percentatge de noi/a per edu-
cador a cada un dels centres d’atenció als menors de-
pendents de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2002

David Pérez Ibáñez

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el garanti-
ment de la confidencialitat de les da-
des dels diagnòstics d’infecció pel
virus de la sida
Tram. 314-10971/06

Formulació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Pregunta per escrit al Govern.

L’any 200 es va crear el sistema de vigilància epide-
miològica que contemplava dues alternatives tècni-
ques per a proporcionar dades sobre l’evolució
clínico-epidemiològica dels nous diagnòstics d’infec-
ció pel VIH, el Conseller de Sanitat va declarar que
aquest sistema comptava amb el suport de les ONG’s

El sistema no és un registre i per tant asseguraria la
confidencialitat de les dades però algunes ONG’s han
expressat els seus dubtes sobre aquest tema.

– Es garanteix el consentiment de les persones afecta-
des per a donar les dades al CEESCAT?

– Es garanteix la confidencialitat de les persones afec-
tades tant en el procés de notificació com en qualse-
vol altre servei sanitari relacionat amb les persones
seropositives?

– S’informa els i les professionals de la salut així com
les persones afectades de la voluntarietat de la decla-
ració i la necessitat de consentiment per cedir les da-
des?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2002

Carme Porta i Abad

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construc-
ció d’una comissaria conjunta dels
Mossos d’Esquadra i la policia local
de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-10972/06

Formulació: Sr. Marc López i Plana, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marc López i Plana, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent pregunta per tal de que
sigui contestada per escrit.

L’Ajuntament de Cambrils té en els seus plans de futur
construir una nova prefectura per la policia local. L’al-
calde, preveient el desplegament de la Policia – Mos-
sos d’Esquadra, s’ha posat en contacte amb la Direc-
ció General de Seguretat Ciutadana per proposar la
construcció d’una comissaria conjunta de la Policia –
Mossos d’Esquadra i la policia local de Cambrils. Fins
al moment, però, no consta cap resposta de la Direcció
General de Seguretat Ciutadana a la proposta de l’al-
calde de Cambrils.

– Quin és el capteniment del Departament d’Interior
pel que fa a la possibilitat de construir una comissaria
conjunta de la Policia – Mossos d’Esquadra i la policia
local a Cambrils?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2002

Marc López i Plana
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construc-
ció d’una granja de primats, a Camar-
les (Baix Ebre)
Tram. 314-10973/06

Formulació: Sra. Bet Font i Montanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà i Dolors Comas d’Argemir i Cen-
dra, diputades del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds, d’acord amb allò que preveu l’article
132 del Reglament de la Cambra, formula les següents
preguntes al Consell Executiu, per tal que siguin con-
testades per escrit.

Segons sembla, al terme de Camarles (Baix Ebre) hi ha
la intenció d’ubicar-hi una granja de primats, de
10.000 m2, que podria criar un total de 3000 primats
que es destinarien a l’experimentació de diferents labo-
ratoris europeus.

Per això interessa saber a aquestes diputades:

1. Quina és l’opinió del Govern en relació a aquesta
granja?

2. Té intenció el Govern de donar els permisos per a la
seva ubicació a Camarles?

3. S’han valorat els riscos que suposaria la presència
de tants primats davant la possibilitat de fugues que
poguessin afectar la salut pública, la seguretat de les
persones o el medi ambient?

4. En cas de resposta afirmativa a la pregunta 3),

a) com s’han valorat aquests riscos?

b) de quins riscos es tracta?

c) quin ha estat el resultat de les valoracions?

5. En cas de resposta negativa a la pregunta 3), per què
no s’ha valorat?

6. Considera el Govern que aquesta instal·lació s’ajus-
ta a la llei de protecció dels animals?

7. Quins departaments de la Generalitat han intervingut
en la valoració i els permisos envers aquest projecte?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2002

Dolors Comas d’Argemir Bet Font
Diputada Diputada

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construc-
ció del nou edifici del CEIP Eugeni
d’Ors, a Valls (Alt Camp)
Tram. 314-10974/06

Formulació: Sra. Núria Segú i Ferré, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria Segú i Ferré, Diputada del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132, 133 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, formula la pregunta següent al
Consell Executiu per tal que sigui contestada per es-
crit.

– Quines previsions té el Consell Executiu respecte la
construcció del nou edifici del CEIP «Eugeni d’Ors»
de Valls (Alt Camp)?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Núria Segú i Ferré

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la redacció
del projecte del CEIP Eugeni d’Ors, a
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-10975/06

Formulació: Sra. Núria Segú i Ferré, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria Segú i Ferré, Diputada del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132, 133 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, formula la pregunta següent al
Consell Executiu per tal que sigui contestada per es-
crit.

– Quan té previst el Consell Executiu realitzar l’encàr-
rec per a la redacció del projecte del CEIP «Eugeni
d’Ors» de Valls (Alt Camp)?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Núria Segú i Ferré
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les directrius
tècniques de l’encàrrec de la redac-
ció del projecte del CEIP Eugeni
d’Ors, a Valls (Alt Camp)
Tram. 314-10976/06

Formulació: Sra. Núria Segú i Ferré, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria Segú i Ferré, Diputada del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132, 133 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, formula la pregunta següent al
Consell Executiu per tal que sigui contestada per es-
crit.

– Amb quines directrius tècniques farà el Consell Exe-
cutiu l’encàrrec per a la redacció del projecte del CEIP
«Eugeni d’Ors» de Valls (Alt Camp)?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Núria Segú i Ferré

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les caracte-
rístiques de les obres del CEIP
Eugeni d’Ors, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-10977/06

Formulació: Sra. Núria Segú i Ferré, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria Segú i Ferré, Diputada del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 132, 133 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, formula la pregunta següent al
Consell Executiu per tal que sigui contestada per es-
crit.

– Quines característiques pensa el Consell Executiu
que han de tenir les obres a realitzar al CEIP «Eugeni
d’Ors» de Valls i amb quina finalitat?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Núria Segú i Ferré

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els fets pro-
tagonitzats pel jutge de pau de Santa
Coloma de Queralt (Conca de Barbe-
rà) l’any 1999
Tram. 314-10978/06

Formulació: Sra. Núria Segú i Ferré, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria Segú i Ferré, Diputada del Grup parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre-
veu als articles 132, 133 i concordants del Reglament
de la Cambra, formula la pregunta següent al Consell
Executiu per tal que sigui contestada per escrit.

– Té coneixement el Consell Executiu dels fets ocor-
reguts el mes d’agost de 1999 al municipi de Santa
Coloma de Queralt (Conca de Barberà) protagonitzats
pel Jutge de Pau del municipi, Sr. Josep Corsellas An-
dreu i pels quals va ser condemnat l’any 2000?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Núria Segú i Ferré

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les raons per
les quals el jutge de pau de Santa
Coloma de Queralt (Conca de Barbe-
rà) continua exercint malgrat haver
estat condemnat per agressió
Tram. 314-10979/06

Formulació: Sra. Núria Segú i Ferré, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria Segú i Ferré, Diputada del Grup parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre-
veu als articles 132, 133 i concordants del Reglament
de la Cambra, formula la pregunta següent al Consell
Executiu per tal que sigui contestada per escrit.

– Què pensa el Consell Executiu sobre el fet que el
Jutge de Pau de Santa Coloma de Queralt (Conca de
Barberà) hagi estat declarat culpable d’agressió a una
veïna de la localitat i que avui quasi bé dos anys des-
prés encara continuï exercint de Jutge de Pau?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Núria Segú i Ferré

3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Queralt
(Conca de Barberà) ha pres cap me-
sura arran de la condemna del jutge
de pau per agressió
Tram. 314-10980/06

Formulació: Sra. Núria Segú i Ferré, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria Segú i Ferré, Diputada del Grup parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre-
veu als articles 132, 133 i concordants del Reglament
de la Cambra, formula la pregunta següent al Consell
Executiu per tal que sigui contestada per escrit.

– És coneixedor el Consell Executiu de si l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
ha pres alguna mesura a la vista de la condemna que li
ha estat aplicada a la persona que ostenta la responsa-
bilitat de Jutge de Pau del municipi?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Núria Segú i Ferré

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el Departa-
ment de Justícia ha pres cap mesura
arran de la condemna, per agressió,
del jutge de pau de Santa Coloma de
Queralt (Conca de Barberà)
Tram. 314-10981/06

Formulació: Sra. Núria Segú i Ferré, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A la Mesa del Parlament

Núria Segú i Ferré, Diputada del Grup parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre-
veu als articles 132, 133 i concordants del Reglament
de la Cambra, formula la pregunta següent al Consell
Executiu per tal que sigui contestada per escrit.

– La Conselleria de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya ha realitzat alguna gestió o acció arrel dels es-
crits adreçats per la Sra. Montserrat Rius i Capdevila al
Honorable Conseller de Justícia de data 2 d’octubre
de 2001 i de data 11 d’abril de 2002, en què es posava
en coneixement del Conseller els fets ocorreguts a San-
ta Coloma de Queralt (Conca de Barberà) l’agost de

1999 en que va ser part activa el Jutge de Pau del mu-
nicipi i les posteriors resolucions judicials al respecte
dels fets en qüestió?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Núria Segú i Ferré

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la convocatò-
ria d’oposicions al Cos de Professors
d’Arts Plàstiques i Disseny de la Ge-
neralitat de Catalunya
Tram. 314-10982/06

Formulació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. 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 Reglament de la Cambra formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui resposta
per escrit.

– Quin és el capteniment del Govern respecte la con-
vocatòria d’oposicions al Cos de Professors d’Arts
Plàstiques i Disseny de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la convocatò-
ria d’oposicions al Cos de Mestres de
Taller d’Arts Plàstiques i Disseny de
la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-10983/06

Formulació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. 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 Reglament de la Cambra formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui resposta
per escrit.

3.25.15.
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– Quin és el capteniment del Govern respecte la con-
vocatòria d’oposicions al Cos de Mestres de Taller
d’Arts Plàstiques i Disseny de la Generalitat de Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’incompli-
ment en les tres convocatòries extra-
ordinàries d’oposicions per a l’accés
al Cos de Professors d’Arts Plàsti-
ques i Disseny de la Generalitat de
Catalunya
Tram. 314-10984/06

Formulació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. 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 Reglament de la Cambra formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui resposta
per escrit.

– Quin és el capteniment del Govern per haver incom-
plert en les tres convocatòries extraordinàries d’oposi-
cions, pactades amb les organitzacions sindicals, per
accedir al Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny
de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’incompli-
ment en el tres convocatòries extra-
ordinàries d’oposicions per a l’accés
al Cos de Mestres de Taller d’Arts
Plàstiques i Disseny de la Generalitat
de Catalunya
Tram. 314-10985/06

Formulació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. 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 Reglament de la Cambra formula la pregunta se-
güent al Consell Executiu per tal que sigui resposta
per escrit.

– Quin és el capteniment del Govern per haver incom-
plert en les tres convocatòries extraordinàries d’oposi-
cions, pactades amb les organitzacions sindical per
accedir al Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i
Disseny de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el total d’in-
sercions publicitàries en la premsa
escrita fetes pels seus departaments,
empreses i entitats depenents durant
l’any 2001 i els primers sis mesos del
2002
Tram. 314-10986/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

En relació a la publicitat institucional que realitzen els
diversos departaments de la Generalitat de Catalunya,
interessa conèixer a aquest diputat: quantes insercions
publicitàries han realitzat els diversos departaments,
empreses i entitats dependents del Govern, a la premsa
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escrita –incloses les revistes gratuïtes, publicacions de
centres comercials, etc– en el decurs dels primers 6
mesos de l’any 2002 i en el decurs de tot l’any 2001?
Es demana que la relació sigui cronològica i que s’es-
pecifiqui a quina campanya corresponia cadascuna de
les insercions publicitàries, l’import de la mateixa, el
nom de la publicació i el de l’empresa editora, i la
data de la publicació.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el total d’en-
trevistes concedides pel conseller de
la Presidència a la premsa escrita
durant l’any 2001 i els sis primers
mesos del 2002
Tram. 314-10987/06

Formulació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quantes entrevistes ha concedit l’Hble. Sr. Artur Mas,
conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalu-
nya, a la premsa escrita –incloses les revistes gratuïtes,
publicacions de centres comercials, etc– en el decurs
dels primers 6 mesos de l’any 2002 i en el decurs de
tot l’any 2001? Es demana que la relació sigui crono-
lògica i que s’especifiqui el nom de la publicació i el
de l’empresa editora, i la data de la publicació.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2002

Joan Boada i Masoliver
Diputat

3.27. PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COR-
PORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Preguntes orals en comissió

Trasllat al període de sessions següent

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002
A sol·licitu dels responsables de cada iniciativa, es tras-
lladen al període de sessions següent les preguntes tot
seguit relacionades mitjançant el número de tramitació:

312-00462/06
312-00473/06
312-00474/06
312-00475/06
312-00476/06
312-00477/06
312-00478/06
312-00479/06
312-00480/06
312-00482/06

312-00483/06
312-00484/06
312-00485/06
312-00486/06
312-00487/06
312-00488/06
312-00489/06
312-00490/06
312-00491/06
312-00492/06

3.27.10.
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3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre les
raons per les quals els serveis infor-
matius de Televisió de Catalunya no
han enviat cap corresponsal al Mun-
dial de Futbol Corea-Japó 2002
Tram. 315-00081/06

Formulació: Sr. Ricard Fernández Deu,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ricard Fernández Deu, diputat del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen el Reglament de la Cambra, presenta la següent
pregunta al Director General de la Corporació Catala-
na de la Ràdio i Televisió per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

Per quina raó els serveis informatius de TV de Catalu-
nya no han enviat cap equip als Campionats Mundials
de Futbol?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2002.
Ricard Fernández Deu
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Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre les
raons per a deixar d’emetre l’espai de
novetats discogràfiques del Telenotí-
cies Migdia de TV3
Tram. 315-00088/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya

Document/proposta: Pregunta per escrit al director
general de la CCRTV

– Per quin motiu s’ha deixat d’emetre l’espai de nove-
tats discogràfiques del T/N migdia de TV3?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2002

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre la
franja horària d’emissió de diversos
programes de contingut musical de
Televisió de Catalunya
Tram. 315-00089/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya

Document/proposta: Pregunta per escrit al director
general de la CCRTV

– Pel que fa als programes de Televisió de Catalunya
«concert tradicionarius», «aplecs i ballades», «Taras-
ca», «Nydia», «Rodasons», «Hidrogen», i «Clàssica»,
quina és la seva franja horària? Quin és preu de tarifa
de publicitat en aquests programes? Aquests preus,
quin ordre ocupen en la tarifa de publicitat de Televi-
sió de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2002

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre el
percentatge d’emissió de música en
català a Televisió de Catalunya
Tram. 315-00091/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya

Document/proposta: Pregunta per escrit al director
general de la CCRTV

– Quin percentatge de música en català es programa als
programes musicals de Televisió de Catalunya com
«Night Club», «Sputnick» o «Baobab»?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2002

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre el
nombre de vegades que s’ha emès el
reportatge sobre l’elaboració del disc
ShinShanDance
Tram. 315-00092/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya

Document/proposta: Pregunta per escrit al director
general de la CCRTV

– Quantes vegades s’ha emès per Televisió de Catalu-
nya el reportatge de com es va fer el disc del
«ShinShanDance»?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2002

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca

3.27.15.
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Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre el
compte de despeses de TVCDisc
Tram. 315-00093/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya

Document/proposta: Pregunta per escrit al director
general de la CCRTV

– Al compte de despeses de TVCDISC s’inclouen les
despeses de personal, seguretat social…? Si no és així,
quines despeses són les que s’hi inclouen?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2002

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre la
responsabilitats de la realització i la
producció dels videoclips de les pro-
duccions de TVCDisc
Tram. 315-00094/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya

Document/proposta: Pregunta per escrit al director
general de la CCRTV

– Qui realitza i produeix els vídeo-clips de les produc-
cions de TVCDISC i amb càrrec a quina partida pres-
supostària?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2002

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre el
cànon liquidat per TVCDisc a Televi-
sió de Catalunya sobre els fonogra-
mes venuts
Tram. 315-00095/06

Formulació: Sr. Josep Bargalló Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya

Document/proposta: Pregunta per escrit al director
general de la CCRTV

– Quin és el cànon que TVCDISC liquida a Televisió
de Catalunya per cada exemplar dels fonogrames ve-
nuts i a partir de  quina còpia es comença a liquidar?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2002

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre
l’adquisició a una productora externa
dels reportatges del Mundial de Fut-
bol Corea-Japó 2002
Tram. 315-00096/06

Formulació: Sr. Ricard Fernández Deu,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ricard Fernández Deu, diputat del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen el Reglament de la Cambra, presenta la següent
pregunta al Director General de la Corporació Catala-
na de la Ràdio i Televisió per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quins han estat els motius pels quals Televisió de
Catalunya ha adquirit a una productora externa els re-
portatges del Campionat Mundial de Futbol?

– Quin ha estat el criteri seguit per a decidir l’empresa
subministradora?

3.27.15.
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– Quin ha estat el nombre de reportatges lliurats?

– Quin ha esta el cost global d’aquesta adquisició?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2002

Ricard Fernández Deu

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre la
posició de Televisió de Catalunya res-
pecte a les productores i les distri-
buidores cinematogràfiques per a la
compra i l’emissió de pel·lícules
Tram. 315-00097/06

Formulació

Nova tramitació, per finiment del període de sessions,
de la pregunta oral en comissió (tram. 312-00481/06).
Anunci: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds;
BOPC, 319.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre les
previsions per a donar suport a la in-
dústria discogràfica independent
Tram. 315-00098/06

Formulació

Nova tramitació, per finiment del període de sessions,
de la pregunta oral en comissió (tram. 312-00493/06).
Anunci: Sr. Josep Bargalló Valls, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya; BOPC, 319.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre els
projectes previstos per Televisió de
Catalunya i Catalunya Ràdio per a
commemorar l’Any Verdaguer i l’Any
Gaudí
Tram. 315-00099/06

Formulació

Nova tramitació, per finiment del període de sessions,
de la pregunta oral en comissió (tram. 312-00494/06).

Anunci: Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya; BOPC, 319.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre qui
és el responsable de supervisar els
continguts dels programes emesos
per Televisió de Catalunya i Catalunya
Ràdio
Tram. 315-00100/06

Formulació

Nova tramitació, per finiment del període de sessions,
de la pregunta oral en comissió (tram. 312-00495/06).
Anunci: Sr. Ricard Fernández Deu, del Grup Parlamen-
tari Popular; BOPC, 319.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

Pregunta al director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió a respondre per escrit sobre
quina opinió li mereix el tractament
informatiu del Mundial de Futbol fet
pels mitjans de la Corporació
Tram. 315-00101/06

Formulació

Nova tramitació, per finiment del període de sessions,
de la pregunta oral en comissió (tram. 312-00496/06).
Anunci: Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas, del Grup
Parlamentari Popular; BOPC, 319.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2002.

3.27.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS


