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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pagaments pendents a la Seguretat Social del sector con-
certat de salut
Tram. 314-10391/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla integral de salut mental
Tram. 314-10394/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes del Departament de Salut pel que fa a les retribu-
cions dels alts càrrecs per al 2014
Tram. 314-10395/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
noves substàncies psicoestimulants il·legals
Tram. 314-10396/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per als proveïdors del Siste-
ma sanitari integral d’utilització pública de Catalunya en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2014
Tram. 314-10414/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per als hospitals del Sistema sa-
nitari integral d’utilització pública de Catalunya en els pres-
supostos de la Generalitat per al 2014
Tram. 314-10415/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa farmacèutica de la Corporació Sanitària Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental), el 2012 i el 2013
Tram. 314-10422/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació de la comptabilitat, de la gestió del pressupost i 
de l’execució de la despesa de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a les indicacions de 
la Sindicatura de Comptes i a la comptabilitat pública de la 
Generalitat
Tram. 314-10423/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis que la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell 

(Vallès Occidental), presta a Capio Hospital General de Ca-
talunya del 2009 ençà
Tram. 314-10424/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la renúncia del gerent de Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut, de Tarragona
Tram. 314-10506/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació a Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut i l’Institut Català de la Salut al Camp de 
Tarragona
Tram. 314-10507/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
directrius amb relació al material d’un sol ús per a diabètics
Tram. 314-10530/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia de l’Associació de Diabètics de Catalunya perquè 
no els donen material d’un sol ús
Tram. 314-10531/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa desplaçada en salut del 2003 ençà
Tram. 314-10533/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contactes dels ciutadans amb el Sistema Sanita-
ri Integral d’Utilització Pública de Catalunya del 2003 ençà
Tram. 314-10534/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels pressupostos de salut en el període 2003-
2014
Tram. 314-10546/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mortalitat per grip el 2009
Tram. 314-10547/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la declaració i la mortalitat de la malaltia pneumocòccica 
el 2012
Tram. 314-10548/10
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a la lluita contra el consum de drogues i 
alcohol en el període 2003-2014
Tram. 314-10550/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb el Govern de l’Estat per a la condonació o l’ajor-
nament del deute dels centres concertats corresponent a 
les quotes patronals de la Seguretat Social
Tram. 314-10553/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la mortalitat durant l’aplicació del Pla integral 
d’urgències de Catalunya
Tram. 314-10554/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de la mortalitat el 2012
Tram. 314-10555/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment d’una gerència única entre Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut i l’Institut Català de la Salut a Tarragona
Tram. 314-10569/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el paper dels metges de família en la prohibició de conduir 
a les persones que consumeixen drogues o psicofàrmacs
Tram. 314-10579/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del referèndum sobre l’Estatut d’autonomia
Tram. 314-10586/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions de l’Institut Català de les Do-
nes per a entitats privades sense finalitat de lucre
Tram. 314-10587/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a programes d’atenció a  
la família i de promoció de la gent gran activa
Tram. 314-10589/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a programes per a la infàn-
cia i l’adolescència
Tram. 314-10590/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge des de la 
seva creació i la previsió per al 2014
Tram. 314-10596/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
anàlisis, els models i els resultats comparats internacionals 
de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
amb relació al test ràpid del VIH, l’avaluació de les organitza-
cions no governamentals i les proves pilot de farmàcia
Tram. 314-10597/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del cribratge poblacional del càncer de còlon
Tram. 314-10598/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del cribratge poblacional del càncer de pròstata
Tram. 314-10601/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del cribratge del càncer de coll d’úter i sobre l’efec-
tivitat de la vacuna contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-10602/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de la vacuna contra el virus del papil·loma humà 
en homes
Tram. 314-10603/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes del Departament de Salut pel que fa a l’aplicació 
del test ràpid de detecció del virus d’immunodeficiència hu-
mana
Tram. 314-10604/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la prova del virus d’immunodeficiència humana
Tram. 314-10605/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Programa de vigilància unificat de les infecci-
ons nosocomials des de la seva creació
Tram. 314-10607/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
indicacions del projecte «Essencial» per a afegir valor a la 
pràctica clínica
Tram. 314-10608/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sa-
nitat a Catalunya el 2013 i les previsions per al 2014
Tram. 314-10609/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol per a la prevenció de l’embolisme pulmonar
Tram. 314-10610/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concurs de transport sanitari urgent i programat
Tram. 314-10613/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions de l’Agència de Salut Pública en els episodis de 
contaminació atmosfèrica del desembre del 2013
Tram. 314-10618/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes i els efectes de la contaminació atmosfèrica a la zona 
metropolitana del desembre del 2013
Tram. 314-10620/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres per a gent gran del 2010 ençà
Tram. 314-10622/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places per a gent gran del Departament de Ben-
estar i Família del 2010 ençà
Tram. 314-10623/10
Resposta del Govern p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres de dia del 2010 ençà
Tram. 314-10630/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places a centres de dia del Departament de Ben-
estar i Família del 2010 ençà
Tram. 314-10631/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions convocades i resoltes per l’Oficina de Pau 
i Drets Humans
Tram. 314-10682/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
viatge del president de la Generalitat a Israel
Tram. 314-10683/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-10688/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi de vestuari de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-10720/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de bombers uniformats en la Via Catalana
Tram. 314-10725/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els pisos de protecció oficial del carrer de Sant Eloi, de Bar-
celona
Tram. 314-10727/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Camp en el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-10744/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Empordà en  
el període 2010-2013
Tram. 314-10745/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Penedès en  
el període 2010-2013
Tram. 314-10746/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Bages en el perí-
ode 2010-2013
Tram. 314-10750/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Baix Ebre en el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-10752/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Baix Empordà en 
el període 2010-2013
Tram. 314-10753/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Baix Llobregat en 
el període 2010-2013
Tram. 314-10754/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Barcelonès en  
el període 2010-2013
Tram. 314-10756/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Berguedà en el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-10757/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Conca de Barbe-
rà en el període 2010-2013
Tram. 314-10759/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de les Garrigues en  
el període 2010-2013
Tram. 314-10761/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Maresme en el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-10764/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Noguera en el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-10766/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Pallars Sobirà en 
el període 2010-2013
Tram. 314-10769/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Pla d’Urgell en  
el període 2010-2013
Tram. 314-10770/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Pla de l’Estany en 
el període 2010-2013
Tram. 314-10771/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de millorament de la xarxa d’aigües Ter Llobregat
Tram. 314-10791/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de millorament de la xarxa d’aigües Ter Llobregat per 
comarques
Tram. 314-10792/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions de l’empresa concessionària de la xarxa d’aigües 
Ter Llobregat el 2013
Tram. 314-10793/10
Resposta del Govern p. 43



25 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 287

SUMARI 4

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la quantitat adjudicada i executada per al millorament de la 
xarxa d’aigües Ter Llobregat el 2013
Tram. 314-10794/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió de l’empresa concessionària en el millorament de  
la xarxa d’aigües Ter Llobregat el 2013
Tram. 314-10795/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de millorament de la xarxa d’aigües Ter Llobregat
Tram. 314-10796/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’inversió en el millorament de la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat el 2014
Tram. 314-10797/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres que es preveuen executar a la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat el 2014
Tram. 314-10798/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de residus tecnològics a Barcelona el 2013
Tram. 314-10912/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutada-
na a l’espai públic interposades pels mossos d’esquadra a 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10933/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelo-
na el 2013
Tram. 314-10938/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del conveni marc de coordinació, cooperació i col-
laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de se-
guretat pública i policia
Tram. 314-10942/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca-
pacitat a Barcelona
Tram. 314-11012/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat
Tram. 314-11040/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat 
de l’Estat en casos que requereixen recursos especialitzats
Tram. 314-11041/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat en casos relatius a situacions d’emergència a la mar
Tram. 314-11042/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat 
de l’Estat en casos relatius a situacions d’emergència a la 
muntanya
Tram. 314-11043/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els possibles casos en què el Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya no hagi comunicat una 
emergència als cossos i forces de seguretat de l’Estat
Tram. 314-11044/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
possibles casos en què el Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 no hagi facilitat el telèfon dels cossos 
i forces de seguretat de l’Estat
Tram. 314-11045/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació del parc de bombers Rubí - Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11071/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers en el període 2011-2013
Tram. 314-11074/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mares de lloguer i els fills nascuts a l’estranger de pares 
catalans
Tram. 314-11443/10
Resposta del Govern p. 48

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 311-01176/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els pressupostos del 2013 i del 2014 del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 311-01177/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre dels projectes de recerca liderats per 
l’anterior director del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona que es mantindran i que desapareixeran
Tram. 311-01178/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el manteniment del prestigi dels projectes de 
recerca del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 311-01179/10
Anunci p. 50
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aposta per la ciència i la recerca com a element 
clau i estructural de l’economia
Tram. 311-01180/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de 
la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa operadora 
ATLL, SA
Tram. 311-01196/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de 
la Generalitat, SA per a traslladar treballadors a l’empresa 
operadora ATLL, SA
Tram. 311-01197/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la legalitat de l’autorització a l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat, SA per a subcontractar 
l’empresa operadora ATLL, SA
Tram. 311-01198/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la conveniència d’autoritzar subrogacions dels 
serveis d’abastament d’aigua
Tram. 311-01199/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els drets laborals i socials dels treballadors de 
l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Cata-
lunya, SA
Tram. 311-01200/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la concessió de l’autorització a l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat, SA per a subcontractar 
l’empresa operadora ATLL, SA
Tram. 311-01201/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els errors detectats en les sancions imposades 
pel Servei Català de Trànsit per no haver passat la inspecció 
tècnica de vehicles
Tram. 311-01228/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes dels errors detectats en les sancions 
imposades pel Servei Català de Trànsit per no haver passat 
la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 311-01229/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mecanismes de reparació dels errors detectats 
en les sancions imposades pel Servei Català de Trànsit per 
no haver passat la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 311-01230/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la coordinació entre el Servei Català de Tràn-
sit i la Direcció General de Trànsit pel que fa a les dades de 
vehicles
Tram. 311-01231/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compte de Twitter del col·lectiu Mossos per la 
Independència
Tram. 311-01232/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la programació de la campanya forestal de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01233/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la distribució de recursos humans en la campanya 
forestal de l’estiu del 2014
Tram. 311-01234/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la distribució de recursos tècnics en la campanya 
forestal de l’estiu del 2014
Tram. 311-01235/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el període dedicat a la campanya forestal de 
l’estiu del 2014
Tram. 311-01236/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els helicòpters disponibles per a la campanya 
forestal de l’estiu del 2014
Tram. 311-01237/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els bombers disponibles per a la campanya fores-
tal de l’estiu del 2014
Tram. 311-01238/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre de 
robatoris amb violència en domicilis del Maresme
Tram. 311-01239/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reordenació dels Mossos d’Esquadra arran dels 
robatoris amb violència en domicilis del Maresme
Tram. 311-01240/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre de 
robatoris amb violència en domicilis de la Selva
Tram. 311-01241/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reordenació dels Mossos d’Esquadra arran dels 
robatoris amb violència en domicilis de la Selva
Tram. 311-01242/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’adquisició o el lloguer de dispositius acústics de 
llarg abast per a usos policials
Tram. 311-01243/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència d’un programa per a provar eines o 
tàctiques alternatives a l’ús de projectils de cautxú per part 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01244/10
Anunci p. 57
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis relatius a l’ús del dispositiu acústic de 
llarg abast
Tram. 311-01245/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adquisició o el lloguer de canons d’aigua per 
a usos policials
Tram. 311-01246/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis relatius a l’ús del canó d’aigua
Tram. 311-01247/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les denúncies per la col·locació de paranys per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols
Tram. 311-01248/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la construcció d’un equipament al turó de l’Home
Tram. 311-01249/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les raons per les quals els mossos d’esquadra 
que el 9 de novembre de 2014 s’absentin del lloc de treball 
per motius de salut hauran de presentar el certificat d’aten-
ció mèdica
Tram. 311-01250/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la comunicació al director general de la Policia 
que el 9 de novembre de 2014 es farà la consulta pel dret a 
decidir
Tram. 311-01251/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els procediments sancionadors a vehicles que no 
tenien la inspecció tècnica de vehicles en vigor detectats per 
radar o lector de matrícules
Tram. 311-01252/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data en què va demanar les dades relatives a la 
inspecció tècnica de vehicles
Tram. 311-01253/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data d’inici del sistema de detecció per radar o 
lector de matrícules de vehicles que no tenen la inspecció 
tècnica de vehicles en vigor
Tram. 311-01254/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de lectors de matrícula i de radars que 
va instal·lar per a sancionar els conductors que no tenien la 
inspecció tècnica de vehicles en vigor
Tram. 311-01255/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assumpció de la responsabilitat pel mal funciona-
ment del procediment sancionador per mitjà de radar o lec-
tor de matrícules als conductors que no tenien la inspecció 
tècnica de vehicles en vigor
Tram. 311-01256/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons per les quals no es van detectar en el pe-
ríode de prova les deficiències de funcionament dels radars 
i els lectors de matrícules
Tram. 311-01257/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la Moció 77/X, sobre la seguretat ciutadana
Tram. 311-01258/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la conveniència de regular per mitjà de protocols 
les propostes de bones pràctiques per a avançar en la regu-
lació dels clubs de cànnabis
Tram. 311-01259/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la regulació del conreu del cànnabis
Tram. 311-01260/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la regulació del transport del cànnabis
Tram. 311-01261/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis i les conclusions relatives al consum 
de cànnabis
Tram. 311-01262/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la solució a les discrepàn cies entre departaments 
sobre la regulació del consum i els clubs de cànnabis
Tram. 311-01263/10
Anunci p. 64

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer canvis en els serveis ferroviaris de la línia R13 
entre la Plana - Picamoixons i Sant Vicenç de Calders
Tram. 314-12088/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta a les necessitats de mobilitat en ferrocarril entre 
Valls i Barcelona
Tram. 314-12089/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
horaris i el nombre de trens de la línia R13 entre la Plana -  
Picamoixons i Sant Vicenç de Calders
Tram. 314-12090/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre la supressió de serveis ferroviaris regionals en-
tre Sant Vicenç de Calders i la Plana - Picamoixons i l’incre-
ment anunciat de combois de rodalia de la costa tarragonina
Tram. 314-12091/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei d’atenció oftalmològica de l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-12092/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’auto-
rització a l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, SA 
per a subcontractar l’empresa operadora ATLL, SA
Tram. 314-12093/10
Formulació p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització a l’empresa ATLL Concessi  o nària de la Gene-
ralitat, SA per a traslladar treballadors a l’empresa operadora 
ATLL, SA
Tram. 314-12094/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
legalitat de l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària 
de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa opera-
dora ATLL, SA
Tram. 314-12095/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència d’autoritzar subrogacions dels serveis d’abas-
tament d’aigua
Tram. 314-12096/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
drets laborals i socials dels treballadors de l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 314-12097/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió de l’autorització a l’empresa ATLL Concessionà-
ria de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa ope-
radora ATLL, SA
Tram. 314-12098/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sopar obert als agents dels Mossos d’Esquadra al complex 
Egara de Sabadell (Vallès Occidental) per a celebrar el Dia 
de les Esquadres
Tram. 314-12099/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retirada de les pilotes de goma de les furgonetes de la Briga-
da Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12100/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’adaptació del nou model d’ordre públic adoptat pel 
Departament d’Interior
Tram. 314-12101/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició d’una furgoneta de comandament per a les uni-
tats d’ordre públic
Tram. 314-12102/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició d’un segon canó de so per part del Departament 
d’Interior
Tram. 314-12103/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canó d’aigua del Departament d’Interior
Tram. 314-12104/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
capacitat lesiva del canó d’aigua
Tram. 314-12105/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de canons d’aigua per part del Departament 
d’Interior
Tram. 314-12106/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de llançadores i projectils viscoelàstics per part 
del Departament d’Interior
Tram. 314-12107/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de tanques mòbils per part del Departament 
d’Interior
Tram. 314-12108/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de càmeres per a les unitats d’ordre públic
Tram. 314-12109/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-12110/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de prestació de serveis de Transports Metropoli-
tans de Barcelona amb gabinets jurídics externs
Tram. 314-12111/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors, les remuneracions i les prestacions 
dels cinc grups professionals fora de conveni de Transports 
Metropolitans de Barcelona
Tram. 314-12112/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses amb relació a les declaracions del col·lectiu 
Mossos per la Independència el 12 de febrer de 2013
Tram. 314-12113/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels agents de la Brigada Mòbil i de l’Àrea Regio-
nal de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra en les 
manifestacions
Tram. 314-12114/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tasques de suport de l’Àrea Regio nal de Recursos Opera-
tius dels Mossos d’Esquadra a la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-12115/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’equipament de les unitats dels Mossos d’Esquadra de 
l’Àrea Regional de Recursos Operatius i de la Brigada Mòbil
Tram. 314-12116/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació dels agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Re-
gional de Recursos Operatius i de la Brigada Mòbil
Tram. 314-12117/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’as-
sistència de comandaments dels Mossos d’Esquadra a l’acte 
del sindicat del Cos de Mossos d’Esquadra el 26 de febrer de 
2014 a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12118/10
Formulació p. 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Barcelona pels Mossos d’Esquadra 
del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12119/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer 
del 2014
Tram. 314-12120/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Badalona (Barcelonès) pels Mossos 
d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12121/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lonès) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer 
del 2014
Tram. 314-12122/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Castelldefels (Baix Llobregat) pels 
Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12123/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de detinguts a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) 
pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 
2014
Tram. 314-12124/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra que consten en el web 
de la Generalitat i que no són operatives
Tram. 314-12125/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra que tenen 
adscrit un vehicle del Cos i consta com un vehicle patrulla
Tram. 314-12126/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obligació que tenen els agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra de presentar un justificant mèdic en cas d’indispo-
sició
Tram. 314-12127/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra majors de cin-
quanta anys que no s’han acollit a la segona activitat l’1 de 
gener de 2014
Tram. 314-12128/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que van sol·licitar 
la revisió mèdica anual el 2013 i el nombre d’agents que re-
alment se la van fer
Tram. 314-12129/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que van sol·licitar 
la revisió mèdica anual el 2012 i el nombre d’agents que re-
alment se la van fer
Tram. 314-12130/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei de neteja de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12131/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició dels tribunals de l’oposició d’inspectors i inten-
dents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12132/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el curs de formació de comissaris dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12133/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recuperació de la gerència única de l’Institut Català de la 
Salut i de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12134/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nous llocs de treball de l’Institut Català de la Salut i de Ges-
tió i Prestació de Serveis Sanitaris del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12135/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals l’Institut Català de la Salut ha nomenat 
un nou gerent territorial al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-12136/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la dimissió del gerent de Gestió i Prestació de 
Serveis Sanitaris
Tram. 314-12137/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posició del Departament de Salut amb relació a la dimissió 
del gerent de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris
Tram. 314-12138/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions, responsabilitats i retribucions d’un nou alt càrrec 
directiu nomenat per l’Institut Català de la Salut a Tarragona
Tram. 314-12139/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en el Projecte Joves Emprenedors d’Educaixa 
de l’Obra Social La Caixa
Tram. 314-12140/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tractament per a combatre l’hepatitis C
Tram. 314-12141/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a garantir més seguretat a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-12142/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat en el servei de porta de les àrees bà-
siques policials i les comissaries
Tram. 314-12143/10
Formulació p. 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sistema de climatització de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’àrea bàsica policial de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-12144/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
renovació dels vehicles dels Mossos d’Esquadra de la regió 
policial de Ponent
Tram. 314-12145/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de furgonetes per a les àrees regionals de recur-
sos operatius dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12146/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la comissaria de l’àrea bàsica policial de 
Ciutat Vella
Tram. 314-12147/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les plagues d’insectes que afecten la presó Model, de Bar-
celona
Tram. 314-12148/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pràctiques de tir amb foc real del Grup Especial d’Interven-
ció dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12149/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’adquirir noves ràdios portàtils individuals per a les 
unitats de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12150/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
CAP Santa Eulàlia Nord, a l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)
Tram. 314-12151/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres públics i concertats que tancaran el curs 
2014-2015
Tram. 314-12152/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de places escolars de primària i secundària públi-
ques i concertades prevista per al curs 2014-2015
Tram. 314-12153/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
ràtios d’alumnes als centres d’educació infantil i primària per 
al curs 2014-2015
Tram. 314-12154/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancament de centres escolars i sobre la previsió 
de construcció de nous centres per al curs 2014-2015
Tram. 314-12155/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancament de centres escolars de primària i se-
cundària per al curs 2014-2015
Tram. 314-12156/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària per plaça d’educació infantil de pri-
mer cicle el curs 2013-2014
Tram. 314-12157/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Campus Trueta
Tram. 314-12158/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nou emplaçament de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-12159/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte definitiu executiu de l’Hospital Doctor Josep True-
ta, de Girona
Tram. 314-12160/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions assistencials, de docència i de recerca per al nou 
Campus Trueta
Tram. 314-12161/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de treball conjunt entre Gestió de Serveis Sanitaris 
i l’Institut Català de la Salut de Lleida
Tram. 314-12162/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius del consorci format per Gestió de Serveis Sanitaris 
i l’Institut Català de la Salut de Lleida
Tram. 314-12163/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte per a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Tram. 314-12164/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
figura jurídica proposada per a la cooperació entre Gestió 
de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut, de Lleida, 
i l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona i l’Institut Català 
de la Salut de Girona
Tram. 314-12165/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes relatives a gestió, personal i pressupost dels nous 
ens públics sanitaris de Lleida i de Girona
Tram. 314-12166/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dependència de l’Institut Català de la Salut de Lleida i de Gi-
rona en cas de crear-se un consorci públic de base territorial 
en aquestes ciutats
Tram. 314-12167/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalitat del premi Mosso de l’Any
Tram. 314-12168/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el reconeixement dels agents dels Mossos d’Esquadra en 
l’atorgament del premi Mosso de l’Any
Tram. 314-12169/10
Formulació p. 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
candidats al premi Mosso de l’Any
Tram. 314-12170/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els errors detectats en les sancions imposades pel Servei 
Català de Trànsit per no haver passat la inspecció tècnica 
de vehicles
Tram. 314-12171/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compte de Twitter del col·lectiu Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 314-12172/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions i els dictàmens del Consell de Sanitat
Tram. 314-12173/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració del Pla de política forestal
Tram. 314-12174/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 314-12175/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats dels treballs de la Taula de la Biomassa, Forestal i 
Agrícola
Tram. 314-12176/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reobertura de la fàbrica de fusta de l’empresa Tradema, de 
Solsona
Tram. 314-12177/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies per la col·locació de paranys per a ciclistes, cor-
redors i altres usuaris de camins i corriols
Tram. 314-12178/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un equipament al turó de l’Home
Tram. 314-12179/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
trasplantaments de donants vius
Tram. 314-12180/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mecanismes de control i els protocols de l’Organització 
Catalana de Trasplantaments en els trasplantaments de do-
nants vius
Tram. 314-12181/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de control i els protocols de l’Organització Ca-
talana de Trasplantaments per a garantir que les donacions 
d’òrgans siguin altruistes
Tram. 314-12182/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
proves de compatibilitat de donants vius
Tram. 314-12183/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els tipus de relació que existeixen entre donant i receptor 
d’òrgans
Tram. 314-12184/10
Formulació p. 97
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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 Govern a respondre per escrit 
sobre els pagaments pendents a la Segure-
tat Social del sector concertat de salut
Tram. 314-10391/10

Resposta del Govern
Reg. 58767 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10391/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els pagaments pendents a la Seguretat Social del sec-
tor concertat de salut

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10391/10 i 314-
10553/10 es responen de forma conjunta.

Per les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat entre 
els anys 1998 i 2013 es va ampliar el període de ca-
rència des dels 3 anys inicials fins als 19 anys, davant 
la impossibilitat per fer front a aquests pagaments per 
part dels centres sanitaris afectats. En l’actualitat, en 
els balanços d’aquests centres hospitalaris concertats 
de Catalunya es manté aquest deute (472 M€). En el 
2014 haurien d’haver augmentat la carència de 19 a 20 
anys. El projecte de Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2014 que va aprovar el Govern d’Espanya 
no incloïa la disposició addicional que hi figurava en 
els últims anys per allargar un any més la moratòria 
del deute de quotes de la Seguretat Social que tenen 
els hospitals concertats del Sistema Nacional de Salut 
amb la Seguretat Social.

Per aquest motiu, entre les propostes d’esmenes que va 
presentar el Grup Parlamentari Català (Convergència i 
Unió) al Congrés de Diputats, figuraven dues esmenes 
sobre el deute de quotes de la Seguretat Social.

Una esmena presentada proposava ampliar la carència 
a 20 anys, amb una ampliació de la moratòria fins a un 
màxim de 10 anys amb amortitzacions anuals. Si no 
s’aprovava l’esmena proposada pel Grup Parlamentari 
Català d’ampliar un any més la moratòria, en el 2014 
els hospitals haurien d’haver començat a pagar la dese-
na part d’aquest deute.

Alhora es va presentar una altra esmena proposant la 
condonació dels deutes existents fins el 31 de desem-
bre de 1994. La justificació era condonar aquest deu-
te històric tal com es va fer amb altres deutes enquis-
tats d’entitats de l’òrbita del sector públic, i més tenint 
present l’estalvi d’inversions sanitàries que va tenir 
la Seguretat Social perquè només invertia en els seus 
centres propis abans de les transferències. D’aquesta 
manera, es podria millorar la situació econòmicofi-
nancera d’aquests centres en un moment de dificultats 
d’accés al sistema financer i en què els escenaris eco-
nòmics de les administracions autonòmiques fa im-
possible l’assumpció de l’amortització d’aquest deute.

En el debat de la llei es va aprovar una de les esme-
nes presentada pel Grup Parlamentari Català. Així, a 
la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2014, s’inclou la Disposición 
adicional Octogésima tercera Pago de deudas con la 
Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titu-
laridad ostenten las Administraciones Públicas o ins-
tituciones sin ánimo de lucro, segons la qual s’ha am-
pliat a 20 anys la carència, amb una ampliació de la 
moratòria concedida fins a un màxim de 10 anys amb 
amortitzacions anuals.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla integral de salut mental
Tram. 314-10394/10

Resposta del Govern
Reg. 58768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10394/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla integral de salut mental

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us adjunto les actuacions 
del Govern en el marc del Pla integral d’Atenció a les 
persones amb problemes de Salut Mental i Addiccions.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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



25 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 287

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes del Departament de Sa-
lut pel que fa a les retribucions dels alts càr-
recs per al 2014
Tram. 314-10395/10

Resposta del Govern
Reg. 58769 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10395/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes del Departament de Salut pel que fa a les 
retribucions dels alts càrrecs per al 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
Departament de Salut per a l’any 2014 no té cap pro-
posta que afecti als models retributius dels alts càrrecs 
del propi Departament, del CatSalut, ni de les empre-
ses públiques, consorcis o ens participats.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les noves substàncies psicoestimu-
lants il·legals
Tram. 314-10396/10

Resposta del Govern
Reg. 58770 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10396/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les noves substàncies psicoestimulants il·legals

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Es coneixen com a Noves Substàncies Psicoactives 
(NPS) un grup divers de drogues que no estan con-
trolades pel Dret Internacional (Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961; Convention on Psychotropic 
Substances, 1971). Són conegudes popularment com a 

legal highs, drogues de disseny, herbal highs, research 
chemicals, bath salts i drogues emergents.

Als països de la Unió Europea (UE), el 2012 es varen 
notificar 73 NPS, per sobre de les 49 notificades el 2011 
i les 41 del 2010. Des de l’any 2005 se n’han identificat 
més de 200 substàncies en tot el territori de la UE. Du-
rant el 2013, el Sistema Europeu d’Alerta Ràpida ha re-
but una notificació de l’aparició d’una nova substància 
més o menys cada setmana. Cal dir que Internet juga 
un paper clau en la seva difusió, identificant-se fins a 
unes 700 pàgines de venda durant el 2012.

Aquestes substàncies, són exportades legalment des 
de la Xina i l’Índia a Europa on es transformen en els 
productes finals. Aquests es venen com a substitutius 
de les drogues il·legals, i en el mercat negre es poden 
trobar de manera enganyosa com a MDMA, amfeta-
mina o cocaïna.

Segons la United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) es poden identificar 7 grans grups de NPS: 
cannabinoids sintètics, catinones sintètiques, ketami-
na, fenetilamines, piperazines i les d’origen vegetal. 
S’identifica també un grup compost per una miscel-
lània de productes que contenen substàncies identifi-
cades recentment com a NPS que no es poden situar 
en cap dels grups anteriors.

Les dades de l’Eurobarómetre 2011 mostren que un 5% 
dels enquestats reporten haver consumit substàncies ti-
pus legal high. A Catalunya, en les dades sobre les pre-
valences de consum de drogues emergents alguna vega-
da a la vida entre la població de 15 a 64 anys s’observa 
que les substàncies més consumides van ser els bolets al-
lucinògens, la sàlvia i la ketamina. Amb unes prevalen-
ces de 2,2, 1,2 i de 0,9 respectivament. En analitzar les 
prevalences de consum d’aquestes substàncies durant 
els darrers dotze mesos i durant els darrers trenta dies, 
gairebé totes van ser del 0% o molt properes a aquest 
percentatge (entre el 0,1% i el 0,2%). Així, en aquests mo-
ments, el consum d’aquestes substàncies, a diferència 
d’altres països europeus, sembla ser minoritari.

S’adquireixen de manera legal en diferents formats, a tra-
vés de les anomenades smartshops, algunes pàgines web 
i també en alguns grow shops. El preu pot variar d’entre 
10 i 20 euros el gram. Alguns dels seus noms són: Ivory 
Wave, Vanilla Sky, Mojo, Charge +, Freedom i Skunk.

Es venen com a sals de bany, encens, netejadors de 
bongs o com a articles per a col·leccionistes.

Des d’una perspectiva de Salut Pública, els princi-
pals problemes que comporten el consum d’aquestes 
substàncies són el desconeixement que es té tan per 
part del venedor com del consumidor de la composi-
ció exacte dels productes (s’ha trobat productes venuts 
amb el mateix nom i diferent composició), de les pau-
tes de dosificació que s’han d’adoptar per un consum 
de menor risc i de les possibles interaccions i contrain-
dicacions que poden desaconsellar el seu us.
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En el seu etiquetatge, no es descriu la seva composició 
completa, ni de la presència d’una o més substàncies 
psicoactives, i la seva quantitat, dosificació recomana-
da, riscos etc. Sí que s’adverteix però, que no són aptes 
per al consum humà.

Les presentacions dels preparats són en pols, càpsu-
les, comprimits i herba seca, tot i que predomina el 
format pols.

Principalment, hi ha dos tipus de productes circulant 
per la xarxa, els Spice, que imiten els efectes del càn-
nabis (contenen cannabinoids sintètics generalment de 
la família dels JWH) i els productes estimulants tipus 
catinones (similars a la mefedrona).

Els Spice o cannabinoides sintètic es consumeixen 
principalment per via fumada i la seva prevalença de 
consum és baixa. A nivell social i entre els consumi-
dors de cànnabis no tenen tanta acceptació com el ma-
teix cànnabis doncs tenen efectes menys plaents i més 
efectes no desitjats. (Winstock, A.R., Barratt, M.J., 
Synthetic cannabis: A comparison of patterns of use 
and effect profile with natural cannabis in a large glo-
bal sample. Drug Alcohol Depend. (2013).

La literatura científica descriu que els cannabinoides 
sintètics provoquen efectes no desitjats intensos o més 
intensos que el cànnabis com símptomes psicòtics i 
d’ansietat (Every-Palmer S. Synthetic cannabinoid 
JWH-018 and psychosis: An explorative study. Drug 
Alcohol Depend. 2011 Feb 1.) i en alguns casos molt 
greus com accidents cardiovasculars (Ischemic stroke 
after use of the synthetic marijuana «spice» Freeman 
MJ, Rose DZ, Myers MA, Gooch CL, Bozeman AC, 
Burgin WS. SourceFrom the Department of Neurology, 
University of South Florida, Tampa). En els fòrums es-
pecialitzats hi ha experiències de consumidors espe-
cialment preocupants (coma, comportament violent, 
entre d’altres).

Recentment es van decomissar aproximadament 400 
mostres d’aquesta substància per part dels Cossos de Se-
guretat en una smartshop al barri de Poble Sec de Bar-
celona.

Els estimulants es prenen principalment per via esni-
fada o oral, tot i que no es té constància que substi-
tueixin a les drogues il·legals d’aquest tipus (cocaïna, 
speed o MDMA). Tot hi així, s’ha detectat que produc-
tes legal high que contenen derivats de les catinones 
sí que es distribueixen en el mercat negre com a subs-
tituts sintètics de la cocaïna, i com a adulterants, dis-
tribuint-se en format paperina. S’ha detectat en con-
sumidors per via parenteral en usuaris d’un centre de 
reducció de danys de Barcelona ciutat.

El consum d’estimulants tipus catinones en ambients 
recreatius no és generalitzat, però al 2012 es van tro-
bar alguns Rc’s com a adulterants o substituts de les 
substàncies tipus LSD, MDMA o Ketamina (Energy 
Control, 2012).

Es realitza un seguiment sistematitzat de la prolifera-
ció de les anomenades drogues emergents, a través del 
Sistema d’Alertes Català. Enguany s’ha gestionat aler-
tes al voltant de l’H20 i el Zen. Aquest sistema es vin-
cula al punt focal Reitox de l’Estat espanyol i la Xarxa 
Europea d’informació sobre la Droga i les Toxicoma-
nies de l’Observatori Europeu contra les Drogodepen-
dències (EMCCDA).

S’estan dissenyant materials de sensibilització sobre 
els riscos d’aquestes substàncies adreçats a informar la 
xarxa de centres especialitzats en atenció i prevenció 
de les drogodependències (CAS), i als consumidors.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’assignació pressupostària per 
als proveïdors del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2014
Tram. 314-10414/10

Resposta del Govern
Reg. 58771 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10414/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per als proveïdors del Sis-
tema sanitari integral d’utilització pública de Catalu-
nya en els pressupostos de la Generalitat per al 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10414/10 i 314-
10415/10 es responen de forma conjunta.

L’assignació pressupostària als proveïdors del SISCAT 
es pot consultar al registre de convenis i contractes en 
l’àmbit de l’assistència sanitària pública del web del 
CatSalut

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/
Proveidors_professionals/contractacio_serveis_assis-
tencials/Documents/Arxius/registre_convenis_con-
tractes_scs.pdf

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/contractacio_serveis_assistencials/Documents/Arxius/registre_convenis_contractes_scs.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/contractacio_serveis_assistencials/Documents/Arxius/registre_convenis_contractes_scs.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/contractacio_serveis_assistencials/Documents/Arxius/registre_convenis_contractes_scs.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/contractacio_serveis_assistencials/Documents/Arxius/registre_convenis_contractes_scs.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació pressupostària per als 
hospitals del Sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya en els pressu-
postos de la Generalitat per al 2014
Tram. 314-10415/10

Resposta del Govern
Reg. 58771 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10414/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa farmacèutica de la Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí, de Sabadell (Va-
llès Occidental), el 2012 i el 2013
Tram. 314-10422/10

Resposta del Govern
Reg. 58772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10422/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la despesa farmacèutica de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), el 2012 i 
el 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10422/10 a 
314-10424/10 es responen de forma conjunta.

Les partides pressupostàries inicials consignades i les 
liquidades, de forma integrada, corresponents a la des-
pesa de fàrmacs tant els hospitalaris com els de dis-
pensació ambulatòria, de la Corporació Sanitaria Parc 
Taulí (CSPT) de Sabadell s’adjunten en l’annex 1.

La informació sobre les licitacions de la despesa far-
macèutica de la CSPT de Sabadell es detallen en l’an-
nex 2.

Pel que fa a la comptabilitat, la CSPT no ha adequat 
la seva comptabilitat a la Comptabilitat Pública de la 
Generalitat d’acord amb l’Ordre de 28 d’agost de 1996, 
perquè no pot fer-ho ja que no s’ha dictat el pla parcial 
corresponent a les entitats públiques del sector salut.

L’article 2 de l’Ordre 28 d’agost de 1996, per la qual 
s’aprova el Pla general de comptabilitat pública de la 
Generalitat de Catalunya, estableix textualment:

«Aquest pla és d’aplicació integra a partir de l’1 de ge-
ner de 1996 a l’Administració de la Generalitat i als 
organismes autònoms administratius que en depenen. 
Pel que fa al Servei Català de la Salut, a les entitats 
gestores de la seguretat social; als organismes autò-
noms industrials, comercials i financers; a les entitats 
de dret públic que ajusten la seva actuació totalment o 
en part al dret privat; a les empreses públiques que no 
tenen la condició de societats anònimes; als consorcis 
i altres entitats que tingui una participació majoritària 
de la Generalitat, tindrà la condició de Pla marc a des-
envolupar mitjançant plans parcials o especials, apro-
vats per la Intervenció General de conformitat amb el 
que disposa l’art. 75.c) del Decret Legislatiu 9/1994 [...] 
de text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya.»

Aquest criteri es manté a l’article 40 de la llei 31/2002 
de 30 de desembre, de mesures fiscals i administrati-
ves que estableix que «Els organismes autònoms co-
mercials, industrials i financers, les entitats de dret pú-
blic que han d’ajustar llur activitat al dret privat i les 
entitats amb participació majoritària de la Generali-
tat, exceptuant les que estiguin constituïdes en forma 
de societat anònima, han d’ajustar llur comptabilitat 
al que estableixen els corresponents plans parcials o 
especials que, de conformitat amb l’article 75.c del De-
cret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovi la Intervenció General en desenvo-
lupament del Pla general de comptabilitat pública de 
la Generalitat de Catalunya.»

Recentment la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesu-
res fiscals i financeres ha clarificat els criteris d’aplica-
bilitat de les normes comptables quan a la disposició 
transitòria Quinzena estableix el següent:

«2. No són aplicables a les entitats del sector públic de 
la salut compreses en l’àmbit subjectiu d’aplicació es-
tablert per l’article 68 els preceptes següents:

[...]

b) L’article 40 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives, mentre no es dic-
tin els plans parcials que s’hi preveuen.»

En conseqüència aquest consorci que és dels compre-
sos a l’article 68 de la llei 7/2011, no pot adequar la se-
va comptabilitat a l’Ordre de 28 d’agost de 1996, per-
què resta a l’espera que es dictin els esmentats plans 
parcials per la Intervenció General.

En tant això no es produeixi, aquest consorci efectua 
anualment la liquidació pressupostària de conformitat 
amb les vigents Instruccions conjuntes de la Interven-
ció General, la Direcció General de Pressupostos i la 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, de 15 de juliol de 2009, sobre alguns as-
pectes pressupostaris i comptables de determinades 
entitats del Sector Públic de Catalunya.
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La resolució 399/X del Parlament de Catalunya, que 
aprova l’Informe de fiscalització 20/2013, sobre la 
CSPT de Sabadell, corresponent als exercicis 2008-
2011 va estar publicada al DOGC Núm. 6513 de 2 de 
desembre. La CSPT de Sabadell iniciarà de forma im-
mediata els treballs per adequar els seus procediments 
per gestionar el seu pressupost i l’execució de la des-
pesa, d’acord amb les indicacions de la Sindicatura de 
Comptes, sense perjudici d’indicar que no podrà efec-
tuar aquelles adaptacions que depenguin de l’actuació 
normativa d’altres instàncies o òrgans competents.

D’altra banda, la CSPT, presta diferents serveis a CA-
PIO HGC, a través dels corresponents convenis de col-
laboració i les respectives addendes, signat per les mà-
ximes responsabilitats executives dels dos centres. La 
relació d’aquests serveis i dels professionals implicats 
es detallen en l’annex 3.

Els professionals de la Corporació, són informats i han 
de mostrar la seva aquiescència respecte al contingut 
de les funcions a desenvolupar en la col·laboració amb 
Capio. A tots els efectes son i segueixen sent, professi-
onals de la Corporació. La mobilització de professio-
nals, en cap cas podran ser cessió de treballadors, està 
emparada en el que disposa l’article VII del Conveni 
de la XHUP i contemplat en el Pacte d’Empresa de 26 
de juliol de 2013, que en el seu article 14 diu «Les em-
preses incloses en l’àmbit funcional del present conve-
ni col·lectiu podran aplicar les previsions dels articles 
8.2 i 9.4 de la llei 44/2003, de 21 de novembre, d’orde-
nació de les professions sanitàries».

Únicament, pel conveni d’Atenció al Malalt Crític, la 
Direcció Estratègica per a la Unitat de Cures Inten-
sives de l’HGC, estarà sotmesa als objectius a asso-
lir que es pactaran anualment entre les dues entitats i 
en conseqüència qui ostenta aquesta funció és tributari 
del corresponent complement de Direcció per Objec-
tius.

El conjunt de professionals que han prestat i presten 
serveis a l’HGC en virtut dels corresponents conve-
nis i/o addendes, tenen les retribucions com a profes-
sionals de la Corporació, llevat de l’esmentat anterior-
ment de la Direcció Estratègica i el complement per la 
Coordinació operativa contemplada exclusivament pel 
conveni d’Atenció al Malalt Crític.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació de la comptabilitat, de 
la gestió del pressupost i de l’execució de la 
despesa de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a les 
indicacions de la Sindicatura de Comptes i 
a la comptabilitat pública de la Generalitat
Tram. 314-10423/10

Resposta del Govern
Reg. 58772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10422/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis que la Corporació Sanitària 
Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), 
presta a Capio Hospital General de Catalu-
nya del 2009 ençà
Tram. 314-10424/10

Resposta del Govern
Reg. 58772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10422/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la renúncia del gerent 
de Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de 
Tarragona
Tram. 314-10506/10

Resposta del Govern
Reg. 58661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10506/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la renúncia del gerent de Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut, de Tarragona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
renúncia presentada per l’anterior gerent de l’Empresa 
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de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS), va 
ser per motius personals.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb rela-
ció a Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
i l’Institut Català de la Salut al Camp de Tar-
ragona
Tram. 314-10507/10

Resposta del Govern
Reg. 58662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10507/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació a Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut i l’Institut Català de la Salut al 
Camp de Tarragona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us detallo en annex 
els projectes de l’ICS - Camp de Tarragona amb altres 
proveïdors.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les directrius amb relació al material 
d’un sol ús per a diabètics
Tram. 314-10530/10

Resposta del Govern
Reg. 58759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10530/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les directrius amb relació al material d’un sol ús per a 
diabètics

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10530/10 i 314-
10531/10 es responen de forma conjunta.

La cartera de serveis mínims estableix que l’atenció 
primària inclou l’atenció als malalts crònics i en par-
ticular «una atenció sanitària protocol·litzada de paci-
ents amb problemes de salut crònics i prevalents», en-
tre els quals es troba la diabetis. Acompanyant aquesta 
atenció sanitària cal proveir al pacient amb diabetis 
del material necessari per a controlar la seva malaltia.

Les pautes d’utilització de les tires reactives per a la 
determinació de glucèmia capil·lar a domicili, queden 
explicitades en el document de consens elaborat per 
un grup de treball de l’Institut Català de la Salut amb 
el suport del Consell Assessor sobre la Diabetis a Ca-
talunya del Departament de Salut i aprovat per l’As-
sociació Catalana de Diabetis, el Grup d’Estudi de la 
Diabetis a l’Atenció Primària de Salut (GEDAPS) i  
la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comuni-
tària. Depenent del tipus de tractament de cada paci-
ent i de si està en situació estable o no, les unitats de 
dispensació dels Centres d’Atenció Primària (CAPs) 
facilitaran un nombre de tires reactives, d’un sol ús, 
segons estigui prescrit pels professionals. Es recomana 
subministrar tires suficients per a un període no inferi-
or a un mes, que eviti els desplaçaments reiterats dels 
pacients. S’adjunta el document en l’annex.

Pel que fa a les plomes d’insulina i les agulles, d’acord 
amb el nivell de cobertura de cada persona amb di-
abetis s’obtindran, mitjançant la corresponent recep-
ta, els medicaments que el metge prescriptor consideri 
adequats per al tractament de la diabetis, i, si escau, 
pel tractament dels factors de risc cardiovascular i de 
les complicacions cròniques associades. Els fàrmacs 
es dispensaran des de les farmàcies comunitàries. Les 
plomes d’insulina es dispensen a través del mateix cir-
cuit que altres medicaments, segon la pauta prescrita. 
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Les agulles per a les plomes se subministren des dels 
CAPS, en quantitat suficient segons la pauta de tracta-
ment de cada pacient. Els professionals hauran d’espe-
cificar, per escrit, el nombre d’administracions diàries 
d’insulina, per tal que des de la unitat de dispensació 
es faciliti material suficient per a un període no infe-
rior a un mes, que eviti els desplaçaments reiterats dels 
pacients.

Pel que fa a la possibilitat de reutilització del material, 
a Catalunya, l’any 1990, el Consell Assessor sobre la 
Diabetis del Departament de Salut, que es coordina des 
de l’Agència de Salut Pública, davant la pràctica, per 
part dels propis pacients, de la reutilització d’agulles va 
revisar l’evidència existent i va concloure que «L’ava-
luació formal i l’experiència han demostrat que la re-
utilització no comporta cap risc addicional, per tant el 
Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya, amb  
el recolzament dels propis diabètics i diabetòlegs que el 
componen, recomana la reutilització de les xeringues 
d’insulina.» S’adjunta l’informe tècnic del Consell as-
sessor sobre la diabetis.

La pauta de reutilització proposada va ser de 4 vega-
des com a màxim, sempre sota valoració del profes-
sional sanitari i quan consideri que el pacient seguirà 
unes normes d’higiene i no te problemes de visió o de 
manipulació.

Durant tot aquest temps, no s’han registrat incidències 
per la reutilització, tot i que en alguns casos pot passar 
que els pacients reutilitzen excessivament el material.

Alhora l’Associació Americana de Diabetis, tenint 
en compte que es realitza aquesta pràctica, conside-
ra que la reutilització és segura si s’observen normes 
higièniques que evitin la contaminació: http://care.
diabetesjournals.org/content/27/suppl_1/s106.full.
pdf+html?sid=95e30c1b-a7a9-4625-8bc5-298e20ae0-
7b2e)

Tot i els punts esmentats, en el marc del proper con-
curs de l’ICS, es va acordar que l’IDIAP Jordi Gol du-
rà a terme un estudi amb l’objectiu d’avaluar els efec-
tes de la reutilització de diferents ofertes d’agulles, en 
termes qualitatius (dolor, irritació local, etc.) per tal de 
procedir en conseqüència.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denúncia de l’Associació de Diabè-
tics de Catalunya perquè no els donen mate-
rial d’un sol ús
Tram. 314-10531/10

Resposta del Govern
Reg. 58759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10530/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa desplaçada en salut del 
2003 ençà
Tram. 314-10533/10

Resposta del Govern
Reg. 58760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10533/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa desplaçada en salut del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjunto en el do-
cument annex la informació sobre l’evolució de la des-
pesa desplaçada de salut. Pel que fa a l’exercici 2013, 
actualment encara no s’ha efectuat el tancament defi-
nitiu del pressupost del CatSalut per al 2013.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

http://care.diabetesjournals.org/content/27/suppl_1/s106.full.pdf
http://care.diabetesjournals.org/content/27/suppl_1/s106.full.pdf
http://care.diabetesjournals.org/content/27/suppl_1/s106.full.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contactes dels ciuta-
dans amb el Sistema Sanitari Integral d’Uti-
lització Pública de Catalunya del 2003 ençà
Tram. 314-10534/10

Resposta del Govern

Reg. 58761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10534/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de contactes dels ciutadans amb el Sistema 
Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya 
del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La informació sol·licitada es pot consultar en les me-
mòries anuals del Servei Català de la Salut.

L’activitat de la xarxa assistencial que constitueix el 
SISCAT està detallada per línia assistencial i els diver-
sos serveis que la composen.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels pressupostos de salut 
en el període 2003-2014
Tram. 314-10546/10

Resposta del Govern

Reg. 58762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10546/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució dels pressupostos de salut en el període 
2003-2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’evolució dels pressupostos de salut dels hospitals, de 
les àrees bàsiques de salut, dels centres sociosanitaris i 
de les empreses de salut mental es pot consultar al re-
gistre de convenis i contractes del Catsalut que inclou 
tots els convenis i contractes de prestació de serveis 
sanitaris que el CatSalut estableix amb els proveïdors, 
així com els contractes que realitzen les entitats prove-
ïdores. Aquest registre es va completant i actualitzant 
a mesura que es disposa de noves dades, per tant els 
contractes de l’exercici 2013 estan en procés d’enre-
gistrament.

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=220504760c0da310VgnVCM
2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

En relació amb la despesa per regions sanitàries i les 
dades de població que atén el CatSalut, la informació 
es pot consultar a la memòria anual del CatSalut.

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mortalitat per grip el 2009
Tram. 314-10547/10

Resposta del Govern
Reg. 58763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10547/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mortalitat per grip el 2009

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjunto la infor-
mació sobre l’evolució del nombre de defuncions per 
malalties de l’aparell respiratori i per infecció respira-
tòria per grip del registre de mortalitat de Catalunya.

Tanmateix cal considerar que la mortalitat per grip no 
sempre queda registrada com a tal, en la majoria de 
casos, la infecció respiratòria per grip complica ma-
lalties cròniques que són les que consten com a causa 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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de la mort. També cal dir que ni la informació que re-
flecteixen els metges al certificat de defunció ni la co-
dificació de la causa de la mort permeten concretar els 
tipus ni subtipus de virus causants de la infecció, per 
tant, la informació facilitada es refereix a la mortalitat 
per qualsevol virus de la grip.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la declaració i la mortalitat de la ma-
laltia pneumocòccica el 2012
Tram. 314-10548/10

Resposta del Govern
Reg. 58764 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10548/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la declaració i la mortalitat de la malaltia pneumocòc-
cica el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La malaltia pneumocòccica invasiva (MPI) no es troba 
a la llista de malalties de declaració obligatòria però 
la declaren, de forma voluntària, els microbiòlegs que 
participen en el Sistema de Notificació Microbiològica 
de Catalunya. La informació que es recull fa referèn-
cia a dades clíniques, microbiològiques i identificati-
ves del malalt. No es recullen dades evolutives ni an-
tecedents vacunals.

Durant l’any 2012 s’han notificat 944 casos de MPI. 
La pneumònia ha estat la principal forma clínica 
(69,2% dels casos), seguida de les bacterièmies sense 
focus (20,6%), meningitis (8,4%) i altres formes inva-
sives (1,9%). Els grups d’edat amb major incidència de 
la malaltia han estat els nens de menys de 2 anys (48,3 
casos x 100.000 h), seguit dels de 65 anys o més (29,3 ca-
sos x 100.000 h) i els nens de 2 a 4 anys (28,9 casos x 
100.000 h).

En l’annex s’adjunta el gràfic amb l’evolució del nom-
bre de casos de malaltia pneumocòccica del període 
2002-2012. Des de l’any 2002 fins al 2005 s’ha obser-

vat un augment en el nombre de casos que pot expli-
car-se per diferents aspectes però sobretot per una mi-
llora de la vigilància de la MPI ja que des del 2005 es 
consulten altres fonts d’informació per tal de millorar 
el coneixement d’aquesta malaltia en el nostre entorn. 
A partir de l’any 2005 fins al 2009 s’ha detectat un 
lleuger increment en el nombre de casos i des de l’any 
2010 s’ha observat una davallada lleugera. Durant tot 
el període (2002-2012), la pneumònia ha estat la forma 
clínica més freqüent i els nens menors de 2 anys ha 
estat el grup d’edat amb major incidència, seguit dels 
adults de 65 anys o més i els nens de 2 a 4 anys.

A Catalunya la immunització de la malaltia pneumo-
còccica es realitza amb dos tipus de vacunes i cada 
una d’elles s’administra de forma diferent:

1. Vacunació antipneumocòccica polisacàrida està in-
dicada en:

– Persones de seixanta-cinc anys d’edat o més.

– Persones de més de dos anys d’edat que pertanyin a 
determinats grups de risc (processos crònics cardiovas-
culars, respiratoris o hepàtics, diabetis mellitus o alco-
holisme; portadors de fístules de líquid cefaloraquidi, 
asplènia anatòmica o funcional, immunodeficièn cies, 
infecció pel VIH, tractaments immunosupressors, tras-
plantament d’òrgan o de medul·la òssia, portadores 
d’implants coclears.

2. Vacunació antipneumocòccica conjugada, s’admi-
nistra a nens entre 2 mesos i 5 anys que pertanyen als 
següents grups de risc: hemoglobinopaties, asplènia 
anatòmica o funcional, infecció pel VIH, immuno-
deficiències, insuficiència renal i síndrome nefròtica, 
neo plàsies malignes, trasplantament d’òrgans, cardio-
paties congènites, diabetis mellitus, malalties pulmo-
nars cròniques, síndrome de Down, implant coclear i 
fístules de líquid cefaloraquidi.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a la lluita con-
tra el consum de drogues i alcohol en el pe-
ríode 2003-2014
Tram. 314-10550/10

Resposta del Govern
Reg. 58765 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10550/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost destinat a la lluita contra el consum de 
drogues i alcohol en el període 2003-2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que l’evolu-
ció del pressupost destinat a la lluita contra el consum 
de drogues i alcohol s’adjunta en l’annex. Pel que fa a 
l’any 2013 s’està pendent de la revisió de les clàusules 
addicionals del CatSalut sobre drogodependències.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb el Govern de l’Estat per a 
la condonació o l’ajornament del deute dels 
centres concertats corresponent a les quo-
tes patronals de la Seguretat Social
Tram. 314-10553/10

Resposta del Govern
Reg. 58767 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10391/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la mortalitat durant l’apli-
cació del Pla integral d’urgències de Cata-
lunya
Tram. 314-10554/10

Resposta del Govern
Reg. 58766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10554/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la mortalitat durant l’aplicació del Pla in-
tegral d’urgències de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10554/10 i 314-
10555/10 es responen de forma conjunta.

L’evolució de la mortalitat del període 2003-2010 es va 
lliurar en la resposta a la iniciativa 314-19243/09.

En l’annex s’adjunta la taula amb la informació de la 
taxa per 100.000 habitants per l’any 2011 així com 
l’evolució de les defuncions per més del període 2002 
a 2011. Cal precisar que no s’observa cap diferència 
estacional destacable, llevat dels mesos estivals de 
l’any 2003.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de la mortalitat el 2012
Tram. 314-10555/10

Resposta del Govern
Reg. 58766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10554/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment d’una gerència única en-
tre Gestió i Prestació de Serveis de Salut i 
l’Institut Català de la Salut a Tarragona
Tram. 314-10569/10

Resposta del Govern
Reg. 58663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10569/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment d’una gerència única entre Gestió i Pres-
tació de Serveis de Salut i l’Institut Català de la Salut 
a Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan, Josep Vendrell Gar-
deñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Amb la signatura del conveni de col·laboració, coordi-
nació i cooperació en matèria de salut, entre l’Institut 
Català de la Salut, l’empresa Pública de Gestió i Pres-
tació de Salut i la Xarxa Sanitària i Social de Santa 
Tecla, la Regió Sanitària Camp de Tarragona pretén 
fomentar i millorar la qualitat assistencial dels ciuta-
dans, incrementar l’eficàcia i l’eficiència i optimitzar i 
distribuir equitativament els recursos.

És per això que es va acordar unificar les gerències i 
nomenar un gerent únic amb l’objectiu de reforçar les 
aliances estratègiques entre els proveïdors de salut.

D’altra banda, entenem que, cada territori presenta 
unes característiques concretes així com una distribu-
ció de recursos específics, que fan que no es puguin 
extrapolar actuacions d’un territori a l’altre. El que 
s’està intentant aconseguir és la racionalització dels 
recursos i assolir les màximes potencialitats de les or-
ganitzacions en benefici d’una millor qualitat i efici-
ència.

Finalment, cal dir que és el Consell d’Administració 
de GIPSS, amb personalitat jurídica pròpia, qui té la 
potestat de nomenar i cessar als seus membres, els 
quals són persones de reconegut prestigi en l’àmbit sa-
nitari, social i econòmic de la Regió Sanitària Camp 
de Tarragona.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper dels metges de família en la 
prohibició de conduir a les persones que 
consumeixen drogues o psicofàrmacs
Tram. 314-10579/10

Resposta del Govern
Reg. 58664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10579/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el paper dels metges de família en la prohibició 
de conduir a les persones que consumeixen drogues o 
psicofàrmacs

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

En el numero 20 de la publicació Professió. Questions 
polèmiques i consell pràctics. Metges i conducció de 
febrer - abril de 2004 del Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya, editat pel Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona, consta el següent:

«El metge té una responsabilitat –en ocasions directa, 
en d’altres indirecta– en el reconeixement/detecció de 
les deficiències en les habilitats, dels ciutadans o ma-
lalts que atenen, per conduir de forma segura i evitar 
posar en greu risc la seguretat pública. De vegades te-
nen l’obligació ètica i legal d’informar les deficiències 
a l’autoritat administrativa corresponent.

El metge assistencial en la relació amb els seus paci-
ents també té l’obligació de protegir la salut individual 
i col·lectiva i, per tant, és responsable d’informar, edu-
car i controlar aquells pacients que pateixin malalties 
o deficiències susceptibles de disminuir o anular la se-
va capacitat per conduir de manera segura.

És per tant en aquests casos en què el pacient presenta 
dèficits o pèrdua d’aptituds que poden afectar la seva 
capacitat per conduir quan el paper del metge es fa de-
cisiu, atès que ell serà qui es trobi en situació d’acon-
sellar el pacient que deixi de conduir, o en el cas de 
constatar la inobservància de les recomanacions facul-
tatives, informar les autoritats administratives respon-
sables de la seguretat de la situació del ciutadà con-
ductor que és un risc per a si mateix i per als altres.»

La publicació esmentada recorda que els professionals 
sanitaris tenen l’obligació ètica i legal de mantenir la 
confidencialitat dels seus pacients, tot i que en ocasi-
ons està justificat trencar la confidencialitat, per pro-
tegir la seguretat pública davant d’un risc imminent i 



25 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 287

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 22

greu. Davant situacions en que el pacient no està ca-
pacitat per apreciar les seves condicions o si continua 
conduint, el metge ha d’avaluar la conveniència de po-
sar-ho en coneixement de l’autoritat administrativa 
(Prefectura de Tràfic).

Per altra banda, en el Quadern de la Bona Praxi de 
juny de 2009 editat pel Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya dedicat a Aspectes Mèdics relacionats 
amb la conducció de vehicles i amb la col·laboració del 
Servei Català de Transit, quan fa referència als aspec-
tes medicolegals es remarca que el metge té el deu-
re de respectar i mantenir el secret professional, però 
aquesta obligació troba el seu límit en la possibilitat de 
revelació, entre d’altres, en el supòsit que amb el silen-
ci es presumís un molt probable perjudici al pacient, 
per a altres persones o un perill col·lectiu, supòsits en 
què en els justos límits es podrà revelar el secret mit-
jançant el procediment que garanteixi la discreció que 
ha de ser exigida.

Segueix dient que el metge haurà d’avaluar les cir-
cumstàncies que hi concorren i caldrà constatar l’exis-
tència d’un risc real, imminent i actual que posi en pe-
rill a terceres persones.

També destaca que la comunicació que es pugui fer hau-
ria de fer-se sense determinació de diagnòstic i fer només 
referència a la manca d’aptituds per l’activitat concreta.

Es recomana documentar minuciosament tot el pro-
cés d’informació fet i deixar-ne constància a la histò-
ria clínica, no com un acte de medicina defensiva, si-
nó com l’esforç del professional per anar més lluny de 
l’actuació assistencial.

Per altra banda, l’annex IV del Reglament General de 
Conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Conductors, estableix en l’apartat 10: Trastorns men-
tals i de conducta i en l’apartat 11: Trastorns relacio-
nats amb substàncies, les condicions per l’obtenció i 
renovació del permís de conduir en el cas del consum 
de drogues o psicofàrmacs.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del referèndum sobre l’Estatut 
d’autonomia

Tram. 314-10586/10

Resposta del Govern

Reg. 58756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10586/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del referèndum sobre l’Estatut d’autonomia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jaume Collboni 
Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La despeses de l’organització i de la campanya insti-
tucional del Referèndum sobre l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya del 2006 consten imputades a les aplica-
cions pressupostàries 227.0004, 482.1102 i 226.0003 
dels pressupostos de la Generalitat per al 2006.

A més, cal tenir en compte que el Departament d’Eco-
nomia tramet trimestralment al Parlament l’estat men-
sual d’execució del pressupost de la Generalitat, en 
compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei de finances públiques de Catalunya, juntament 
amb l’informe sobre l’evolució dels resultats no finan-
cers i de l’endeutament.

En aquest document consta la informació desagrega-
da, segons classificació econòmica, per execució de 
despeses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, des-
agregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obligaci-
ons reconegudes i pagaments efectius, corresponents 
a cada Departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

També consta, segons classificació funcional, les da-
des desagradades del seguiment del pressupost per 
programes i desglossat per seccions, àrees i polítiques, 
amb especificació dels crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, 
corresponents a cada departament de la Generalitat i 
del seu sector públic administratiu.

Finalment recordar que, la informació sobre els crè-
dits inicials, crèdits definitius, obligacions reconegu-
des i pagaments efectius de tots els departaments de 
la Generalitat i de les entitats del seu sector públic 
administratiu, desagregades fins a nivell d’aplicació i
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programa, s’inclou al Compte General corresponent al 
2006 que va ser lliurat al Parlament.

Barcelona, 7 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions de 
l’Institut Català de les Dones per a entitats 
privades sense finalitat de lucre
Tram. 314-10587/10

Resposta del Govern
Reg. 58951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10587/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de subvencions de l’Institut Català de 
les Dones per a entitats privades sense finalitat de lucre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
convocatòria pública de subvencions de l’Institut Ca-
talà de les Dones (ICD) per a l’any 2013 per a entitats 
privades es va publicar el 3 d’octubre al Diari Oficinal 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució 
BSF/1988/2013, de 26 de setembre, per la qual s’apro-
ven les bases que han de regir la concessió de subven-
cions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la 
realització de projectes per promoure la igualtat efec-
tiva de dones i homes, i s’obre la convocatòria pública 
per a la concessió de subvencions per a l’any 2013.

El termini de presentació de la subvenció va ser fins a 
data 5 de desembre i us fem avinent que s’han acceptat 
justificants de despesa del mes de desembre.

Els criteris aplicats per a resoldre la concessió de 
subvencions són els que consten a la Resolució 
BSF/1998/2013.

Pel que fa a quines han estat les àrees d’actuació de l’ICD 
per a puntuar el punt e) dels criteris de valoració de les 
bases de les subvencions 2013, us fem avinent que s’han 
prioritzat els projectes d’intervenció directa amb dones 
amb situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Barcelona, 12 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a 
programes d’atenció a la família i de promo-
ció de la gent gran activa
Tram. 314-10589/10

Resposta del Govern
Reg. 58952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10589/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la convocatòria de subvencions per a programes 
d’atenció a la família i de promoció de la gent gran 
activa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
l’any 2013 la subvenció per a entitats per a desenvo-
lupar programes de serveis d’atenció a la família i de 
promoció de la gent gran activa es va convocar mitjan-
çant la Resolució BSF/1300/2013, de 13 de juny, per la 
qual s’obre la convocatòria de subvencions per a deter-
minats programes del Departament de Benestar Social 
i Família per a entitats en l’exercici 2013, i es modifica 
la Resolució BSF/917/2013, de 22 d’abril. Aquesta Re-
solució es regeix per les bases que estableix l’Ordre 
BSF/32/2012, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les 
bases que han de regir les convocatòries de subvenci-
ons del Departament de Benestar Social i Família per 
a entitats.

La data límit de justificació de les subvencions va ser 
fins el darrer dia hàbil de febrer de 2014.

Barcelona, 12 de febrer de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família



25 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 287

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a 
programes per a la infància i l’adolescència
Tram. 314-10590/10

Resposta del Govern
Reg. 58953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10590/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de subvencions per a programes per a la 
infància i l’adolescència

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
l’any 2013 la subvenció per a entitats per a desenvolu-
par programes en matèria d’infància i d’adolescència 
es va convocar mitjançant la Resolució BSF/917/2013, 
de 22 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a 
la concessió de subvencions del Departament de Ben-
estar Social i Família per a entitats en l’exercici 2013. 
Aquesta Resolució es regeix per les bases que esta-
bleix l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer, per la qual 
s’aproven les bases que han de regir les convocatòries 
de subvencions del Departament de Benestar Social i 
Família per a entitats.

La data límit de justificació de les subvencions va ser 
fins el 29 de novembre de 2013.

Barcelona, 12 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’Institut de Diagnòstic 
per la Imatge des de la seva creació i la pre-
visió per al 2014
Tram. 314-10596/10

Resposta del Govern
Reg. 58773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10596/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge des 
de la seva creació i la previsió per al 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La informació sobre els recursos de l’empresa pública 
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) es recull al 
pressupost de la Generalitat corresponent a cada any. 
En el context de l’aposta decidida per les polítiques de 
transparència i rendició de comptes de la Generalitat 
de Catalunya, el Departament d’Economia i Coneixe-
ment assegura la publicitat de tota aquesta informació 
en el seu lloc web, facilitant la consulta on-line de tota 
la informació de qualsevol exercici pressupostari.

http://www20.gencat.cat /portal /site/economia/
menuitem.4105abfd0da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgn
extoid=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=ca746e47e8649210VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

D’altra banda, l’entitat Institut Diagnòstic per la Imat-
ge (IDI) ofereix una complerta informació de la seva 
missió, organització i serveis a la seva pàgina web. En 
concret, la informació sobre les ubicacions dels seus 
centres es pot consultar a: http://www.idi.gencat.cat/
idi/on-estem/

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les anàlisis, els models i els resultats 
comparats internacionals de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
amb relació al test ràpid del VIH, l’avaluació 
de les organitzacions no governamentals i 
les proves pilot de farmàcia
Tram. 314-10597/10

Resposta del Govern
Reg. 58774 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10597/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les anàlisis, els models i els resultats comparats inter-
nacionals de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries de Catalunya amb relació al test ràpid del VIH, 
l’avaluació de les organitzacions no governamentals i 
les proves pilot de farmàcia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.4105abfd0da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.4105abfd0da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.4105abfd0da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.4105abfd0da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.4105abfd0da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.idi.gencat.cat/idi/on
http://www.idi.gencat.cat/idi/on
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les tasques desenvolupades per l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries (AQuAS) en relació al desenvo-
lupament del Programa per a la determinació del risc 
d’infecció pel VIH per mitjà del test ràpid a les ofici-
nes de farmàcia (conegut com a «Test ràpid del VIH»), 
són actualment les següents:

Per tal de conèixer els resultats assolits al circuit de 
les oficines de farmàcia i valorar la seva possible in-
corporació a la cartera de prestacions del SNS, l’any 
2013, l’AQuAS va rebre l’encàrrec del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) de 
rea litzar l’informe titulat Evaluación de resultados de 
una cartera de servicios de salud pública en farmacia 
comunitaria: test rápido de VIH en las oficina de far-
macia.

Actualment AQuAS està començant a treballar en 
l’elaboració d’aquest informe, desenvolupat en el marc 
d’activitats d’avaluació de tecnologies de la Red Es-
pañola de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias y Prestaciones del SNS, que té previst lliurar 
durant el primer trimestre de 2014.

L’informe –que s’està elaborant amb la col·laboració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya– contempla la 
descripció de les especificitats del Programa de Test 
ràpid de VIH, la presentació dels resultats assolits pel 
circuit que implica la participació de la oficina de far-
màcia i la discussió dels resultats d’acord amb la revi-
sió exhaustiva d’experiències similars publicades a la 
literatura nacional i internacional.

Així mateix es revisarà de manera específica l’evidèn-
cia relativa al cost-efectivitat d’aquesta estratègia de 
detecció precoç de VIH en col·lectius que presenten 
conductes de risc, i que no acostumen a emprar la xar-
xa pública sanitària de forma habitual.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del cribratge poblacional 
del càncer de còlon

Tram. 314-10598/10

Resposta del Govern

Reg. 58775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10598/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’avaluació del cribratge poblacional del càncer de 
còlon

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Els principals antecedents i estat de desenvolupament 
del Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorec-
tal (PDP-CCR), són actualment els següents:

a) L’any 2000, el Departament de Salut va encarregar 
la realització d’una prova pilot de cribratge amb detec-
ció de sang oculta en femta a la població de 50 - 69 
anys de l’Hospitalet de Llobregat per avaluar l’accep-
tació i la factibilitat d’implantar el cribratge generalit-
zat d’aquest càncer. Després de dues rondes finalitza-
des i avaluades, la Comissió Assessora de Cribratge de 
Càncer del Pla Director d’Oncologia va valorar els re-
sultats de la prova pilot i va recomanar l’extensió pro-
gressiva del cribratge a tota la població diana de Cata-
lunya. El Departament de Salut pren la decisió 
d’estendre el Programa.

b) El desplegament del PDP-CCR s’està realitzant 
d’acord amb el calendari següent:

– 2000-2004 prova pilot Hospitalet de Llobregat

– 2005 es posa en marxa el programa a l’Alt Penedès

– 2009 s’inicia el programa a la ciutat de Barcelona: 
àmbit Esquerra i àmbit Litoral

– 2010/2011 es posa en marxa el programa a la Regió 
Sanitària de Lleida: s’inicia a les ABS de La Granade-
lla i Agramunt.

– 2012 s’inicia el programa a la Regió Sanitària Terres 
de l’Ebre: Baix Ebre

– 2012/13 s’amplia el Programa a la Regió Sanitària de 
Lleida: ABS Alfarràs-Almenar, ABS Agramunt, ABS 
Artesa de Segre i ABS de Ponts.

– 2013 s’inicia el Programa la Regió Sanitària de Gi-
rona: Baix Empordà.
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c) Els resultats obtinguts pel PDP-CCR fins a l’actuali-
tat es troben disponibles a l’adreça:

http://www.prevenciocolonbcn.org/professionals/re-
sultats/

Des dels seus inicis, el PDP-CCR es va posar en mar-
xa per dos circuits diferents: mitjançant la col·laboració 
de las oficines de farmàcia o dels centres de salut. Per 
tal de conèixer els resultats assolits al circuit de les 
oficines de farmàcia i valorar la seva possible incor-
poració a la cartera de prestacions del SNS, l’any 2013 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) 
va rebre l’encàrrec del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad (MSSSI) de realitzar l’informe 
titulat Resultados de la cartera de servicios de salud 
pública en farmacia comunitaria: cribado de cáncer 
colorectal«.«

Actualment l’AQuAS està treballant en l’elaboració 
d’aquest informe, desenvolupat en el marc d’activi-
tats d’avaluació de tecnologies de la Red Española de 
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 
Prestaciones del SNS, que té previst lliurar durant el 
primer trimestre de 2014.

L’informe –que s’està elaborant amb la col·laboració 
del Pla Director d’Oncologia– contempla la descrip-
ció de les especificitats del PDP-CCR, la presentació 
dels resultats assolits pel circuit que implica la parti-
cipació de l’oficina de farmàcia en comparació amb el 
circuit dels centres de salut i la discussió dels resultats 
d’acord amb la revisió exhaustiva d’experiències simi-
lars a la literatura internacional.

Les anàlisis de cost-efectivitat publicats indiquen de 
manera clara que aquest cribratge és cost-efectiu per 
als estàndards habituals de cost-efectivitat, que és el 
cribratge de càncer més cost efectiu i que, fins i tot, pot 
estalviar recursos (cost-saving) degut a l’augment del 
cost del tractament de la malaltia avançada.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del cribratge poblacional 
del càncer de pròstata
Tram. 314-10601/10

Resposta del Govern
Reg. 58776 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10601/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’avaluació del cribratge poblacional del càncer de 
pròstata

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’AQuAS no ha realitzat cap anàlisi sobre el cost-efec-
tivitat del cribratge poblacional de càncer de pròstata, 
doncs desaconsella completament aquesta estratègia 
poblacional. El projecte Essencial desaconsella aquest 
cribratge com a pràctica rutinària, recomanació que 
compta amb l’aval de la societat catalana d’Urologia, 
la societat catalanobalear d’Oncologia i la societat ca-
talana de Salut Pública.

El càncer de pròstata suposa 4.258 casos incidents 
anuals, sent en homes el càncer més freqüent (21,3%). 
El factor de risc més important és l’edat i en un nom-
bre petit de casos (5-10%) hi ha la història familiar. Un 
de cada 6 homes desenvoluparà un càncer de pròstata 
al llarg de la vida. En contrast amb la incidència, la 
mortalitat anual està en 803 casos, la qual cosa repre-
senta un 8,2% de la mortalitat anual per càncer. La 
major part de casos de càncer de pròstata tenen un bon 
pronòstic, sent el risc de mortalitat al llarg de la vida 
inferior al 3%. Les persones afectades moriran «amb» 
càncer de pròstata (d’altres causes) i «no de» càncer 
de pròstata.

El cribratge del càncer de pròstata amb la determina-
ció en sang del PSA (antigen prostàtic específic) ha es-
tat discutit des dels seus inicis amb diferents estudis 
que han examinat la seva efectivitat en la reducció de 
la mortalitat. La més recent revisió de la col·laboració 
Cochrane (2013) inclou 5 assaigs clínics controlats i 
aleatoris, amb més de 341.342 homes participants 
(40 a 80 anys) i distribuïts en dos grups: intervenció 
(cribratge mitjançant determinació de PSA amb/sen-
se tacte rectal) o sense. Els resultats de la metanàli-
si no mostren diferències estadísticament significati-
ves entre els dos grups, tant pel que fa a la mortalitat 
per càncer de pròstata com per qualsevol causa. Amb 
tot, els dos assaigs clínics més recents (l’americà PLCO i 
l’europeu ERSPC), inclosos en la metanàlisi, han mos-

http://www.prevenciocolonbcn.org/professionals/resultats
http://www.prevenciocolonbcn.org/professionals/resultats
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trat resultats contradictoris. L’estudi europeu mostra 
una reducció en mortalitat específica per càncer de 
pròstata del 21% en homes entre 55 i 69 anys, la qual 
cosa suposa que per tal de prevenir una mort per càn-
cer de pròstata al llarg d’11 anys de seguiment, s’ha 
de convidar a participar a 1.055 homes i s’han d’ha-
ver detectat 37 càncers. L’estudi americà no mostrava 
beneficis en mortalitat específica. En cap d’ells s’ob-
servava reducció de la mortalitat per qualsevol causa. 
Un any abans de la revisió Cochrane, la US Preventive 
Services Task Force havia també recomanat en contra 
del cribratge de càncer de pròstata basat en el PSA. 
Aquesta recomanació aplicava a tota la població mas-
culina independentment de l’edat i excloïa específica-
ment la utilització del PSA com a prova de seguiment 
o vigilància després del diagnòstic o tractament del 
càncer de pròstata. La recomanació del projecte Es-
sencial va en el mateix sentit.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del cribratge del càncer de 
coll d’úter i sobre l’efectivitat de la vacuna 
contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-10602/10

Resposta del Govern
Reg. 58777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10602/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del cribratge del càncer de coll d’úter i so-
bre l’efectivitat de la vacuna contra el virus del papil-
loma humà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us trameto adjunt 
l’informe elaborat per l’AQUAS.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de la vacuna contra el virus 
del papil·loma humà en homes
Tram. 314-10603/10

Resposta del Govern
Reg. 58778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10603/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de la vacuna contra el virus del papil·loma 
humà en homes

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, adjunt us trameto 
l’informe elaborat per l’AQUAS.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes del Departament de Sa-
lut pel que fa a l’aplicació del test ràpid de 
detecció del virus d’immunodeficiència hu-
mana
Tram. 314-10604/10

Resposta del Govern
Reg. 58779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10604/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes del Departament de Salut pel que fa a 
l’aplicació del test ràpid de detecció del virus d’immu-
nodeficiència humana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les indicacions de la pràctica del test ràpid de detec-
ció del VIH estan contemplades en l’informe encar-
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regat a l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recer-
ca Mèdiques l’any 2007 i que continuen sent vigents. 
Aquest informe conclou que la realització de les pro-
ves de detecció ràpida del VIH podrien tenir interès 
en l’aplicació de programes d’accés directe a poblaci-
ons específiques amb un alt risc d’exposició a la infec-
ció pel VIH i fora de l’àmbit hospitalari. És per aquest 
motiu que l’any 2007 s’inicià la seva implementació a 
través de les ONG-SIDA a Catalunya.

Pel que fa a les ONG-SIDA, la previsió és que es con-
tinuarà oferint la prova a les poblacions més vulnera-
bles a infectar-se pel VIH, que superen els 10.000 tests 
ràpids anuals, mitjançant 12 entitats que cobreixen els 
grans nuclis urbans de Catalunya. En aquest àmbit 
de cercar poblacions més vulnerables i conjuntament 
amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, es conti-
nuarà oferint el test ràpid en saunes de contacte sexual 
d’homes que tenen sexe amb altres homes, arribant a 
6 saunes de Barcelona ciutat, que realitzen 400 tests 
ràpids anuals.

La iniciativa de la introducció del test ràpid en les far-
màcies comunitàries l’any 2009 en poblacions de més 
de 30.000 habitants, persegueix poder detectar perso-
nes infectades reticents a fer-se la prova en la xarxa 
d’atenció primària o hospitalària i evitar el retard en 
el diagnòstic. Es practiquen al voltant de 2.000 tests 
anuals i per aquest any 2014 està prevista la incorpo-
ració d’algunes farmàcies a Barcelona ciutat i faltaria 
incorporar les demarcacions gironines, per completar 
el mapa de cobertura total a Catalunya.

Aquestes estratègies comunitàries a través dels dispo-
sitius esmentats anteriorment permeten detectar 1/3 
dels nous diagnòstics d’infecció pel VIH a Catalunya.

Pel que respecta a centres de Salut-ASSIR, tot i te-
nir accés a les proves convencionals de diagnòstic del 
VIH, està previst iniciar un projecte pilot per avaluar 
la pertinença i viabilitat de l’ús de tests de lectura ràpi-
da en determinats centres d’atenció primària i ASSIR, 
seguint les recomanacions de directrius europees que 
s’han difós recentment.

Quant als centres hospitalaris, la realització dels tests 
ràpids s’està utilitzant en aquelles dones embarassa-
des, que arriben al part sense conèixer la seva situació 
serològica en relació al VIH. Així mateix es promou la 
implementació d’estratègies de millora de l’oferta del 
test convencional en persones que presenten malalties 
indicatives, que poden ser concomitants amb la infec-
ció pel VIH.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la prova del virus d’im-
munodeficiència humana
Tram. 314-10605/10

Resposta del Govern
Reg. 58780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10605/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la prova del virus d’immunodeficiència 
humana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

A Catalunya, la taxa de proves de VIH ha augmentat 
en la darrera dècada, passant l’any 2003 de 27,9 per 
cada 1.000 habitants al 46,2 per cada 1.000 habitants 
l’any 2011. Altres països del nostre entorn, com Fran-
ça, presenten taxes de 79,6 per cada 1.000 habitants 
l’any 2011 o Àustria, 98,3 per 1.000 h. l’any 2011.

La quantitat anual de proves realitzades i declarades 
pels laboratoris ha augmentat progressivament al llarg 
dels anys; passant de les 189.005 l’any 2003 a 343.704 
l’any 2011. Tot i l’increment en el nombre de proves re-
alitzades a Catalunya, el percentatge de proves positi-
ves es manté estable (0,8-1%), pel que s’està treballant 
per incrementar l’efectivitat de les intervencions per 
accedir als grups o subgrups de poblacions amb més 
prevalença i incidència d’infecció pel VIH.

Pel que fa al SISCAT, el major nombre de proves es re-
alitzen en els centres hospitalaris, que van superar les 
225.000 proves anuals l’any 2011. En els darrers anys 
però, l’augment s’ha produït sobretot en les proves rea-
litzades en els laboratoris d’atenció primària.

Quant als donants de sang es testen sistemàticament 
el 100 %.

Pel que respecte al protocol amb embarassades, aquest 
s’està implementant correctament. La taxa de trans-
missió vertical pràcticament s’ha reduït a zero.

En relació a les ONGS-SIDA, que ofereixen la prova 
del VIH en els seus centres, l’evolució del nombre de 
proves realitzades per any va ser relativament petita 
fins l’any 2006. No superaven les 1.000 proves anuals 
durant l’any 2003 fins a les 1.849 realitzades l’any 
2006. A finals del 2006 es va introduir en aquests cen-
tres alternatius de detecció i consell assistit la prova 
de lectura ràpida, que va incrementar la demanda de 
la prova del VIH en aquets centres en un 102,9 %. El 
nombre de proves ha seguit incrementant-se cada any 
amb una mitjana anual del 47%, arribant a les 10.237 
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el 2012. Si es compara el 2012 respecte al 2006, l’in-
crement observat és del 533%. Tot i aquest increment, 
el percentatge de proves positives detectades no ha va-
riat de forma significativa. A partir de 2007 l’ús de la 
prova estàndard, en aquest àmbit, ha disminuït consi-
derablement a favor de l’ús de la prova ràpida.

Finalment, les proves realitzades a les oficines de far-
màcia comunitàries, iniciativa que es va endegar amb 
el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona l’any 
2009, ha permès fer gairebé 2.000 tests ràpids de de-
tecció del VIH amb un 1% de persones positives. La 
prova pilot que es va iniciar l’abril del 2009 en 36 far-
màcies comunitàries de 21 localitats de més de 30.000 
habitants a la província de Barcelona s’ha consolidat, 
ampliant 12 farmàcies més a les ciutats de Tarragona i 
Reus el mes de maig de 2012 i a 14 farmàcies més a les 
demarcacions de Lleida el mes de novembre de 2013. 
En l’actualitat s’ha incorporat a la cartera de serveis del 
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya. Aques-
tes dades són semblants a les del País Basc, que van 
iniciar l’activitat al mateix temps i a altres CCAA, que 
l’han implementat posteriorment. No hi ha experiènci-
es en altres països que ens permetin fer comparacions.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del Programa de vigilància 
unificat de les infeccions nosocomials des 
de la seva creació
Tram. 314-10607/10

Resposta del Govern
Reg. 58658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10607/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Programa de vigilància unificat de les 
infeccions nosocomials des de la seva creació

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjunto l’informe 
sobre l’evolució del VINCat.

Barcelona, 12 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les indicacions del projecte «Essencial» 
per a afegir valor a la pràctica clínica
Tram. 314-10608/10

Resposta del Govern
Reg. 58781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10608/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les indicacions del projecte «Essencial» per a afegir 
valor a la pràctica clínica

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El projecte «Essencial» es va presentar públicament el 
març del 2013 i pretén identificar aquelles pràctiques 
de poc valor, recomanant el seu abandonament. El 
projecte compta amb el suport de l’Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i tot 
i que es dirigeix especialment als professionals de la 
salut, també elabora materials adaptats als pacients i 
ciutadans. El projecte no només pretén la identificació 
d’aquesta intervencions que no aporten valor en el ma-
neig dels pacients, sinó també actuar directament en la 
seva implementació i monitorar la seva aplicació per 
tal d’avaluar el seu impacte. Es pot trobar tota la infor-
mació sobre aquest projecte i les diferents recomana-
cions existents fins ara a:

http://www20.gencat.cat /portal/site/canalsalut/
menuitem.0f6d9feb5e076b7d48af8968b0c0e1a0/?vgn
extoid=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=e06eccaef0828310VgnVCM2
000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

A finals del 2013 s’havien publicat 17 recomanacions 
de molt diversa mena: 3 de cribratge, 3 de diagnòstic, 
6 de tractament, 2 de prevenció, 1 de seguiment i 1 de 
rehabilitació. Per àmbits, la major part són d’atenció 
primària (12) i d’atenció hospitalària (4). Serà a partir 
del segon trimestre del 2014 que s’iniciarà l’avaluació 
de l’impacte, per la qual es compta amb el finançament 
a través d’un projecte FIS (2013). En totes aquelles re-
comanacions en què es possible, s’intenta quantificar 
l’estat de situació i aproximar el potencial estalvi si, en 
alguna mesura, es reduís la realització d’aquestes pro-
ves o intervencions sense utilitat.

Per a aquest any 2014 hi ha la previsió de noves reco-
manacions, tot i que les que finalment s’elaborin es-
taran en funció de les propostes de les Societats cien-
tífiques i del suport que aquestes donin a la proposta 
elaborada. Així, es preveuen les següents fites:

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.0f6d9feb5e076b7d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.0f6d9feb5e076b7d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.0f6d9feb5e076b7d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.0f6d9feb5e076b7d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.0f6d9feb5e076b7d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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– Recomanacions sobre antibioticoteràpia en faringitis 
pediàtriques, cesàries, polifarmàcia, sedants en gent 
gran, radiologia, atenció primària etc.

– Incorporació d’un major nombre de recomanacions 
d’aplicació en l’àmbit hospitalari, fruit del conveni 
amb la col·laboració Cochrane de l’Hospital de la Sant 
Creu i Sant Pau. Previsió de recomanacions relacio-
nades amb els pèptids natriurètics en la insuficiència 
cardíaca, ressonància magnètica en el diagnòstic del 
càncer de mama inicial, tractament amb epoetines de 
les anèmies, etc.

– Avaluació de l’impacte de les primeres recomanaci-
ons elaborades en el projecte FIS a desenvolupar con-
juntament amb l’ICS.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Observatori d’In-
novació en Gestió de la Sanitat a Catalunya 
el 2013 i les previsions per al 2014
Tram. 314-10609/10

Resposta del Govern
Reg. 58782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10609/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Observatori d’Innovació en Gestió 
de la Sanitat a Catalunya el 2013 i les previsions per 
al 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 
Catalunya (OIGS) va néixer l’any 2012 amb l’objectiu 
de recollir, validar, ordenar i valoritzar el coneixement 
generat, principalment, en el sistema sanitari de Cata-
lunya, a partir de les múltiples experiències d’innova-
ció que s’estan desenvolupant en l’actualitat. L’OIGS 
és l’instrument aglutinador de les experiències innova-
dores en gestió implementades en l’àmbit de la salut, 
del sistema sanitari català i d’altres països.

L’any 2013 ha sigut l’any de la consolidació de l’OIGS. 
En particular, s’han assolit els següents objectius:

– La utilització d’una plataforma tecnològica nova 
que, més enllà de la incorporació i consulta de les ex-
periències, permet una gestió interna més àgil i, sobre-
tot, la interacció entre els usuaris. En l’actualitat, hi ha 
117 experiències que els centres i proveïdors sanitaris 
han introduït a l’OIGS.

– S’ha continuat la tasca d’autoavaluació voluntària 
de les experiències i certificació externa per part de 
l’AQuAS. En l’actualitat, hi ha 35 experiències auto-
avaluades i 13 experiències certificades.

– S’ha iniciat la identificació d’experiències sistèmi-
ques, a partir de les experiències incloses a l’OIGS, al 
Pla de Salut i a la Fundació TICSalut. Del treball de-
senvolupat per l’OIGS, el CatSalut ha triat com expe-
riències sistèmiques la teledermatologia i la despres-
cripció a l’atenció primària.

– Per encàrrec del CatSalut, s’ha iniciat la identificació 
d’aliances estratègiques.

– S’ha dut a terme una segona jornada de l’OIGS, a la 
tardor del 2013, en la qual s’ha comptat amb la parti-
cipació de la Sra. Kari Kværner, directora d’innovació 
i catedràtica a la Oslo Universitetssykehus HF, s’han 
presentat les experiències sistèmiques, i s’ha fet el re-
coneixement a les experiències certificades.

Per a l’any 2014, els grans objectius que es proposen 
són:

– Augmentar la visibilitat de l’OIGS i estimular la par-
ticipació dels professionals i les organitzacions del sis-
tema.

– Ser un referent en bones pràctiques en gestió sani-
tària.

– Internacionalitzar l’OIGS.

Els objectius operatius es concreten en:

– Continuar dinamitzant el sector sanitari català per 
tal que segueixi incorporant experiències innovadores 
a l’OIGS.

– Fomentar l’autoavaluació voluntària de les experièn-
cies, que culmina amb el procés de certificació externa 
per part de l’AQuAS.

– Consolidar la identificació d’experiències sistèmi-
ques, a partir de les experiències incloses a l’OIGS, al 
Pla de Salut i a la Fundació TICSalut.

– Continuar la identificació d’aliances estratègiques.

– Crear una xarxa de referents de l’OIGS al territori.

– Portar a terme una estratègia contínua de comunica-
ció a través de la plataforma i d’altres canals (online i 
offline).

– Continuar organitzant la jornada anual de l’OIGS, 
complementada amb workshops temàtics.



25 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 287

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 31

– Consolidar les col·laboracions endegades amb el  
CIMIT de Boston i amb l’Oslo University Hospital 
de Noruega i tancar els contactes iniciats amb entitats 
d’altres països.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol per a la prevenció de l’em-
bolisme pulmonar
Tram. 314-10610/10

Resposta del Govern
Reg. 58783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10610/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol per a la prevenció de l’embolisme pulmonar

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjunto l’informe 
sobre el protocol per la prevenció de l’embolisme pul-
monar elaborat per l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya.

Barcelona, 7 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el concurs de transport sanitari urgent 
i programat
Tram. 314-10613/10

Resposta del Govern
Reg. 58659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10613/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el concurs de transport sanitari urgent i programat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

En relació amb el procediment de contractació del 
transport sanitari de Catalunya, en data 3 de febrer de 
2014, es va publicar l’alerta de futura licitació al perfil 
del contractant a la pàgina web de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya.

El plec del procediment de contractació amb les carac-
terístiques dels lots, els requeriments tècnics dels ve-
hicles, el personal, etc encara no ha estat publicat. Es 
preveu publicar l’anunci de la licitació entre el mes de 
març i abril de 2014.

Barcelona, 12 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions de l’Agència de Salut Pú-
blica en els episodis de contaminació at-
mosfèrica del desembre del 2013
Tram. 314-10618/10

Resposta del Govern
Reg. 58660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10618/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions de l’Agència de Salut Pública en els epi-
sodis de contaminació atmosfèrica del desembre del 
2013

Grup Parlamentari: GP SOC
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Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10618/10 i 314-
10620/10 es responen de forma conjunta.

El Reial Decret 102/2011, de 28 de gener de 2011, re-
latiu a la millora de la qualitat de l’aire, transposició 
de la Directiva Europea 2008/50/CE, estableix les me-
sures que cal aplicar quan es superen els llindars pre-
vistos a l’annex I de la mateixa norma per als diferents 
contaminants atmosfèrics. En aquest sentit, estableix 
que les administracions públiques posaran a dispo-
sició del públic informació sobre la qualitat de l’aire 
ambient, sobre els casos en què les concentracions su-
perin els valors límit, les seves causes i les zones afec-
tades, així com en relació a les repercussions sobre la 
salut. En el cas de superar un llindar d’alerta o d’infor-
mació dels recollits a l’annex I esmentat, la informació 
a la població haurà d’incloure informació més detalla-
da sobre la superació, les previsions per als següents 
dies, informació sobre els grups de població de risc, 
símptomes probables i recomanacions sobre les pre-
caucions que ha de tenir la població afectada. En el cas 
del diòxid de nitrogen, els grups de població especial-
ment sensibles són els infants, les persones amb malal-
ties respiratòries (molt especialment les persones as-
màtiques) i les persones especialment sensibles al NO2 
i que sense raó coneguda pateixen més els efectes que 
la resta de la població. Tanmateix, hi ha una sensibi-
litat individual a la contaminació atmosfèrica. Les re-
comanacions sobre les persones afectades són que res-
pectin, si és el cas, els tractaments mèdics que estiguin 
fent, que estiguin atents a la seva simptomatologia i 
que, en cas necessari, consultin els serveis sanitaris. 
Així mateix es recomana que els infants mantinguin 
els desplaçaments habituals però que evitin les activi-
tats de lleure a l’exterior, especialment les que impli-
quin exercici físic intens, i a les persones que siguin 
sensibles a aquesta contaminació que evitin les acti-
vitats esportives o exercicis físics intensos a l’exterior. 
Per a la població general es recomana limitar les acti-
vitats esportives o exercicis físics intensos a l’exterior.

Pel que fa a l’episodi ambiental de contaminació at-
mosfèrica de principis de desembre, el Departament 
de Salut va estar en contacte amb la Direcció Gene-
ral de Qualitat Ambiental (DGQA) del Departament 
de Territori i Sostenibilitat per a la valoració dels fets. 
D’acord amb les dades d’aquesta DGQA, l’episodi es 
va activar entre els dies 4 i 6 de desembre i entre els 
dies 9 i 12 de desembre. Durant aquells dies, es varen 
enregistrar nivells elevats de diòxid de nitrogen en al-
gunes estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica a la zona de protec-
ció especial de la zona de qualitat de l’aire 1. El nivell 
màxim detectat de diòxid de nitrogen va ser de 253 
μg/m3. El Reial Decret 102/2011, estableix per al diò-

xid de nitrogen un valor límit horari de 200 μg/m3 (1 
hora) que no es podrà superar més de 18 ocasions per 
any, i un llindar d’alerta de 400 μg/m3 (1 hora) que no 
es podrà superar durant 3 hores consecutives, a llocs 
representatius de la qualitat de l’aire de com a mínim 
100 Km2 o en una zona o aglomeració sencera, pre-
nent d’entre aquests dos casos la superfície que sigui 
menor. En l’episodi ocorregut no es va superar en cap 
moment el llindar d’alerta establert.

D’altra banda, cal tenir en compte que l’activació 
d’episodis ambientals de contaminació és una mesu-
ra prevista en el Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire horitzó 2015, amb l’objectiu d’assolir 
els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de 
diàmetre inferior a 10 micres i el diòxid de nitrogen 
que determina la legislació europea. Aquest pla rever-
tirà en una millora de la salut dels ciutadans, atès que 
preveu actuacions ambientals addicionals en aquestes 
situacions per reduir la contaminació. L’activació d’un 
episodi ambiental es produeix quan en un cert nombre 
d’estacions de mesura que integren la Xarxa de Vigi-
lància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya, els nivells de contaminació pel diòxid de 
nitrogen (NO2) superen el valor límit horari de 200 μg/
m3, o excepcionalment quan una altra situació justifi-
cada ho requereix. L’activació de l’episodi ambiental 
de contaminació està motivada exclusivament per cri-
teris ambientals i no sanitaris, atès que el valor límit 
horari de 200 μg/m3 es pot sobrepassar 18h a l’any per 
cada punt de mesura. D’altra banda, el llindar d’activa-
ció està lluny del llindar d’alerta de 400 μg/m3 durant 
3 hores consecutives, fixat per la normativa europea.

Pel que fa als efectes sobre la salut, els contaminants 
més importants a la zona de la Barcelona metropolita-
na són el diòxid de nitrogen i les partícules en suspen-
sió. Aquests contaminants, depenent de la seva con-
centració a l’aire i dels factors de risc d’exposició de 
les persones, poden tenir efectes perjudicials sobre la 
salut, a curt i/o a llarg termini.

D’acord amb les dades de l’Organització Mundial de 
la Salut, els principals efectes sobre la salut dels conta-
minants atmosfèrics esmentats són els següents:

Les partícules en suspensió (PM) consisteixen en una 
complexa barreja de partícules líquides i sòlides de 
substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l’ai-
re. Es classifiquen en funció del seu diàmetre aerodi-
nàmic en PM10 (partícules amb diàmetre aerodinàmic 
inferior a 10 µm) i PM2.5 (de diàmetre inferior a 2.5 
µm). Els seus principals efectes sobre la salut inclo-
uen morbiditat respiratòria i cardiovascular, com ara 
l’agreujament d’asma i símptomes respiratoris, i mor-
talitat per malalties cardiovasculars i respiratòries i 
per càncer de pulmó.

Els òxids de nitrogen són un grup de compostos quí-
mics gasosos molt reactius. Els més importants són 
l’òxid nítric i el diòxid de nitrogen. El diòxid de nitro-
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gen a concentracions de curta durada superiors a 200 
µg/m3 és un gas tòxic que causa inflamació de les vies 
respiratòries. D’altra banda, el NO2 és la principal font 
dels aerosols de nitrats que constitueixen una part im-
portant de les PM2,5 i, a més, el NO2 en presència de 
la llum ultraviolada és la principal font de l’ozó tro-
posfèric.

Pel que fa als registres d’increment de casos d’asma i 
altres patologies respiratòries, atesos les primeres set-
manes de desembre, cal destacar que les dades de fre-
qüentació hospitalària a Catalunya obtingudes del Re-
gistre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’Urgències 
(CMBD-UR) del Servei Català de la Salut, són provi-
sionals. En el cas de l’asma la taxa d’ingrés hospitalari 
ha estat similar durant les dues primeres setmanes del 
mes de desembre de 2013 amb la observada en les ma-
teixes setmanes de l’any 2012. Tampoc s’ha observat 
cap diferència significativa en la taxa de freqüentació 
dels serveis d’urgències ni en la taxa d’ingrés hospita-
lari per malaltia pulmonar obstructiva crònica durant 
les dues setmanes de desembre de 2013 respecte a les 
de 2012.

Barcelona, 10 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes i els efectes de la conta-
minació atmosfèrica a la zona metropolitana 
del desembre del 2013
Tram. 314-10620/10

Resposta del Govern
Reg. 58660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10618/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres per a gent gran 
del 2010 ençà
Tram. 314-10622/10

Resposta del Govern
Reg. 58954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10622/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de centres per a gent gran del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta també a la iniciativa 
parlamentària 314-10623/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la infor-
mació sobre el nombre de centres d’atenció a la gent 
gran la trobareu al quadre següent: 

Residències i hab. tutelats totals cada any

  2010 2011 2012 2013 2014*

Centres d’atenció a 
G.G. 1.189 1.180 1.181 1.150 1.152

* Centres inscrits fins al 27/01/2014

Pel que fa al nombre de places d’atenció a la gent gran 
registrades al Departament de Benestar Social i Famí-
lia us informem que és el següent: 

Residències i habit. tutelats totals cada any

  2010 2011 2012 2013 2014*

Places d’aten-
ció a G.G. 57.335 58.754 59.885 60.648 60.667

* Centres inscrits fins al 27/01/2014

Barcelona, 12 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places per a gent gran 
del Departament de Benestar i Família del 
2010 ençà
Tram. 314-10623/10

Resposta del Govern
Reg. 58954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10622/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres de dia del 2010 
ençà
Tram. 314-10630/10

Resposta del Govern
Reg. 58955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10630/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de centres de dia del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-010631/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
nombre de centres de dia existents a Catalunya és  
el següent: 

Centres de dia i SAIAR totals cada any

  2010 2011 2012 2013 2014*

Total centres dia i 
SAIAR 806 836 870 880 881

* Centres inscrits fins al 27/01/2014

Pel que fa al nombre de places de centre de dia regis-
trades al Departament de Benestar Social i Família, us 
informem que podeu consultar-lo a la taula següent: 

Places de centres de dia i SAIAR cada any

  2010 2011 2012 2013 2014*

Places centres 
dia i SAIAR 15.533 16.471 17.259 17.543 17.553

* Centres inscrits fins al 27/01/2014

Barcelona, 12 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places a centres de dia 
del Departament de Benestar i Família del 
2010 ençà
Tram. 314-10631/10

Resposta del Govern
Reg. 58955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10630/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions convocades i resol-
tes per l’Oficina de Pau i Drets Humans
Tram. 314-10682/10

Resposta del Govern
Reg. 58757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10682/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions convocades i resoltes per l’Oficina de 
Pau i Drets Humans

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’any 2009. Es van publicar les convocatòries se-
güents:

– Ordre 564/2008, de 29 de desembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores de les subvencions per 
a entitats sense afany de lucre per a la realització d’ac-
tivitats de foment de la pau i de la cultura de la pau i 
de promoció i defensa dels drets humans, i s’obre la 
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convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds 
per a l’any 2009 (DOGC 5296 - 14.1.2009).

Tota la convocatòria ha estat tramitada, resolta i, si 
s’esqueia, pagada.

– Ordre 12/2009, de 8 de gener, per la qual s’aproven 
les bases reguladores de les subvencions per a ens lo-
cals per a la realització d’activitats de foment de la pau 
i de la de la pau i de promoció i defensa dels drets 
humans, i s’obre convocatòria pública per a la presen-
tació de sol·licituds per a l’any 2009 (DOGC 5303 - 
23.1.2009).

Tota la convocatòria ha estat tramitada, resolta i, si 
s’esqueia, pagada.

– Convocatòria IRP/32/2009, de 6 de febrer, per la 
qual s’aproven les bases reguladores de les subvenci-
ons per a la realització de programes per a la defen-
sa i promoció dels drets humans i per al foment de la 
pau i s’obre la convocatòria pública per a la presenta-
ció d’avantprogrames per al bienni 2009-2010 (DOGC 
5317 - 12.2.2009).

Les entitats havien de justificar la realització de les ac-
tivitats a finals de 2010. Actualment queden 20 expe-
dients en tramitació, per un import total de 184.500,00 
euros. La resta han estat tramitats, resolts i, si s’es-
queia, pagats.

– IRP/412/2009, de 14 de setembre, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores de les subvencions per a uni-
versitats, instituts universitaris i centres de recerca pú-
blics, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb 
seu social a Catalunya per a la realització de projectes 
de recerca sobre drets humans i s’obre convocatòria 
pública per a la presentació de sol·licituds per al bienni 
2009-2010 (DOGC 5472 - 28.9.2009).

Les justificacions s’havien de presentar a finals de 
2010. Actualment queda un expedient en tramitació, 
per un import de 6.975,00 euros i s’ha conclòs la tra-
mitació del pagament d’un expedient, per un import de 
6.675 €. La resta han estat tramitats, resolts i, si s’es-
queia, pagats.

2. L’objectiu del govern és agilitar al màxim la trami-
tació d’aquests expedients, a fi de resoldre’ls durant 
l’exercici 2014.

3. De cap manera el calendari en la tramitació 
d’aquests expedients s’ha vist afectat per la reestruc-
turació del departament d’Interior i la integració de 
l’Oficina de promoció de la Pau i dels Drets Humans 
en l’actual Subdirecció General de Memòria, Pau i 
Drets Humans del departament de Governació i Rela-
cions Institucionals, sinó per l’estat en què es trobaven 
els corresponents expedients administratius. L’anti-
ga Oficina de Pau portava una gestió insuficient so-
bre el control de les subvencions concedides, com ja 
va tenir coneixement aquest Parlament en la legislatu-
ra anterior, mitjançant la Resolució 413/IX per la qual 

s’aprovava l’informe de fiscalització 27/2011, referent 
al programa 131, per la qual s’instava al Govern, en-
tre altres qüestions, a iniciar el procediment de revisió 
de totes les subvencions relacionades amb l’informe i 
d’altres subvencions del programa 131 en què el go-
vern detectés indicis d’irregularitat, revocar totes les 
subvencions en què es confirmessin irregularitats o es 
detectessin indicis que no s’ajusten a la legalitat vigent 
i garantir la recuperació de tots els imports revocats.

4. El Govern està comprovant tota la documentació i la 
justificació aportada per les entitats en relació als ex-
pedients de subvencions convocats per l’extinta Ofici-
na de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, que en-
cara no han estat resolts en la seva totalitat. Atès l’estat 
de gestió en que es trobaven alguns expedients, ha cal-
gut efectuar diferents requeriments de documentació 
per tal de completar la ja presentada, amb l’objectiu de 
comprovar tant el compliment de l’objecte com la cor-
recta justificació econòmica de les actuacions objec-
te de subvenció. Quan ha estat necessari s’han hagut 
d’iniciar els corresponents procediments de revocació 
i reintegrament.

5. Com ja s’ha posat de manifest en l’apartat 3, i do-
nant compliment al mandat del Parlament, actualment 
s’està efectuant el procés de revisió de la justificació 
dels 21 expedients en tramitació descrits l’apartat 1. 
En relació amb el calendari, fem constar que l’Admi-
nistració s’ha vist obligada a iniciar en molts casos els 
procediments de revocació parcial o total, amb la con-
següent dilació en la tramitació i resolució d’aquests 
expedients (resolució d’inici, al·legacions, resolució de-
finitiva, recurs potestatiu o requeriment previ, notifi-
cacions).

Barcelona, 7 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge del president de la Genera-
litat a Israel
Tram. 314-10683/10

Resposta del Govern
Reg. 58381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10683/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el viatge del president de la Generalitat a Israel

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
10683/10, amb la informació facilitada per l’Oficina 
del President i Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 10 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Els viatges del president de la Generalitat són públics i 
s’informa de l’activitat realitzada, tant a través del web 
president.cat, com d’altres canals habituals de comu-
nicació del Govern. L’objectiu de la visita va ser el de 
potenciar les relacions, principalment econòmiques, 
entre Catalunya i Israel.

Les despeses ocasionades en concepte de viatges s’han 
imputat a l’aplicació pressupostària de dietes, locomo-
ció i trasllats del Departament de Presidència.

Joan Vidal de Ciurana
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la campanya publicitària de 
la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-10688/10

Resposta del Govern
Reg. 58382 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10688/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de la campanya publicitària de la Grossa de 
Cap d’Any

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
10688/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació del Govern.

Barcelona, 10 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El cost total de la campanya publicitària del producte 
«La grossa», incloent-hi suports de TV, ràdio, premsa, 
exteriors i internet, ha estat imputat a la partida pres-
supostària D/227008900/1210/0000.

Josep Martí i Blanc
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi de vestuari de la Brigada Mò-
bil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10720/10

Resposta del Govern
Reg. 58741 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10720/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi de vestuari de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10720/10.

L’any 2013 la Direcció General de la Policia va adqui-
rir material divers per als agents de la Brigada Mòbil: 
colls tèrmics ignífugs, armilles portamaterial coman-
dament i escopeter, boines amb escut i botes d’inter-
venció. El cost total d’aquesta adquisició va ser de 
66.268,07 €.

Les peces de vestuari que formen la uniformitat dels 
agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra s’han d’anar actualitzant i adaptant a les noves 
necessitats per millorar la seva operativitat.

Barcelona, 10 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

http://www.president.cat/pres_gov/president/ca/index.html
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de bombers uniformats 
en la Via Catalana
Tram. 314-10725/10

Resposta del Govern
Reg. 58742 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10725/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la participació de bombers uniformats en la Via 
Catalana

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10725/10.

El Departament d’Interior no té coneixement oficial de 
la participació de membres uniformats del Cos de Bom-
bers en la Via Catalana.

Barcelona, 6 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos de protecció oficial del car-
rer de Sant Eloi, de Barcelona
Tram. 314-10727/10

Resposta del Govern
Reg. 58637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10727/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els pisos de protecció oficial del carrer de Sant Eloi, 
de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Actualment hi ha 25 habitatges buits dels 32 que inte-
gren el bloc. Aquests habitatges estan vigilats les 24 
hores per evitar noves ocupacions il·legals. Propera-
ment hi haurà un altre habitatge buit, atès que es re-

alitzarà un canvi d’habitatge d’un dels titulars arren-
dataris.

Actualment resten 6 habitatges ocupats il·legalment. 
Respecte aquests, el calendari previst de llançament és 
de 3 a principis del mes d’abril i els altres 3, abans de 
l’estiu, per tant quedarà l’edifici totalment buit.

Una vegada estiguin tots recuperats s’arranjarà la pro-
moció. Actualment s’està en converses amb l’Ajunta-
ment per determinar de comú acord el destí concret 
dels habitatges d’acord amb la seva funció social.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca de l’Alt Camp en el període 2010-2013
Tram. 314-10744/10

Resposta del Govern
Reg. 58743 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10744/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Camp 
en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10744/10.

El nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Camp 
en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 1.806 1.698 1.691 1.764
Faltes penals 935 1.006 884 979

 
Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca de l’Alt Empordà en el període 2010-2013
Tram. 314-10745/10

Resposta del Govern
Reg. 58944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10745/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Em-
pordà en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10745/10.

El nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Em-
pordà en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 9.127 8.357 7.602 7.004
Faltes penals 4.790 4.763 4.753 4.702 

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la co-
marca de l’Alt Penedès en el període 2010-
2013
Tram. 314-10746/10

Resposta del Govern
Reg. 59076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10746/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Pene-
dès en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10746/10.

El nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Pene-
dès en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 3.624 3.764 3.336 3.635
Faltes penals 2.401 2.276 2.201 2.380

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca del Bages en el període 2010-2013
Tram. 314-10750/10

Resposta del Govern
Reg. 58744 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10750/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Bages en el 
període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10750/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Bages en 
el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 3.734 3.478 3.633 3.705
Faltes penals 2.943 2.934 3.017 3.032

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca del Baix Ebre en el període 2010-2013
Tram. 314-10752/10

Resposta del Govern
Reg. 58745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10752/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Baix Ebre 
en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10752/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Baix Ebre 
en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 3.793 3.336 3.310 2.685
Faltes penals 1.866 1.826 2.090 1.949

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la co-
marca del Baix Empordà en el període 2010-
2013
Tram. 314-10753/10

Resposta del Govern
Reg. 58945 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10753/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Baix Em-
pordà en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10753/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Baix Em-
pordà en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 6.241 6.082 6.690 5.911
Faltes penals 4.150 4.013 4.243 3.823

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca del Baix Llobregat en el període 2010-
2013
Tram. 314-10754/10

Resposta del Govern
Reg. 59077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10754/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Baix Llo-
bregat en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10754/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Baix Llo-
bregat en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 24.843 25.644 25.073 23.804
Faltes penals 19.886 21.590 21.335 20.657

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca del Barcelonès en el període 2010-2013
Tram. 314-10756/10

Resposta del Govern

Reg. 58946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10756/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Barcelonès 
en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10756/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Barcelo-
nès en el període 2010-2013 va ser el següent:

 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 120.988 120.369 120.361 114.796
Faltes penals 123.227 113.986 104.931 101.553

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca del Berguedà en el període 2010-2013
Tram. 314-10757/10

Resposta del Govern

Reg. 58746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10757/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Berguedà 
en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10757/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Berguedà 
en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 613 584 637 552
Faltes penals 427 419 446 445 

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la co-
marca de la Conca de Barberà en el període 
2010-2013
Tram. 314-10759/10

Resposta del Govern
Reg. 59078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10759/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca de la Conca de 
Barberà en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10759/10.

El nombre de fets delictius a la comarca de la Conca 
de Barberà en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 584 605 605 545
Faltes penals 281 340 309 295

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior



25 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 287

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca de les Garrigues en el període 2010-2013
Tram. 314-10761/10

Resposta del Govern

Reg. 59079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10761/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca de les Garri-
gues en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10761/10.

El nombre de fets delictius a la comarca de les Garri-
gues en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 489 555 565 550
Faltes penals 264 268 291 273

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca del Maresme en el període 2010-2013
Tram. 314-10764/10

Resposta del Govern

Reg. 58947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10764/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Maresme 
en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10764/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Maresme 
en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 15.907 15.264 15.603 14.798
Faltes penals 12.314 11.783 11.690 11.950

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca de la Noguera en el període 2010-2013
Tram. 314-10766/10

Resposta del Govern
Reg. 59080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10766/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca de la Noguera 
en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10766/10.

El nombre de fets delictius a la comarca de la Noguera 
en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 780 763 814 791
Faltes penals 581 559 549 574

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca del Pallars Sobirà en el període 2010-2013
Tram. 314-10769/10

Resposta del Govern

Reg. 58948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10769/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Pallars So-
birà en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10769/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Pallars 
Sobirà en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 128 128 109 93
Faltes penals 85 76 127 119

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de fets delictius a la comarca 
del Pla d’Urgell en el període 2010-2013
Tram. 314-10770/10

Resposta del Govern

Reg. 59081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10770/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Pla d’Ur-
gell en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10770/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Pla d’Ur-
gell en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 710 782 894 955
Faltes penals 535 611 659 621

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca del Pla de l’Estany en el període 2010-2013
Tram. 314-10771/10

Resposta del Govern
Reg. 58747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10771/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de fets delictius a la comarca del Pla de 
l’Estany en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10771/10.

El nombre de fets delictius a la comarca del Pla de 
l’Estany en el període 2010-2013 va ser el següent: 

Tipus fet 2010 2011 2012 2013

Delictes 557 575 523 474
Faltes penals 491 503 513 509

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat
Tram. 314-10791/10

Resposta del Govern
Reg. 58991, 59359 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10791/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les obres de millorament de la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
10791/10, 314-10792/10, 314-10793/10, 314-10794/10, 
314-10795/10, 314-10796/10. 314-10797/10 i 314-
10798/10, amb les següents consideracions:

Durant l’any 2013, es van iniciar els projectes i les 
obres del Pla d’Inversions aprovats per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) i el Consell de la Xarxa d’Abas-
tament Ter Llobregat, recollits en els plecs que regulen 
la concessió (s’adjunta relació).

El contracte d’ATLL, Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya, SA, estableix que s’han de realitzar un 
conjunt d’inversions d’ampliació i millora de la xar-
xa d’abastament valorades en 139 M€. Aquestes in-
versions s’han d’executar en un període de 10 anys a 
comptar des de l’inici del contracte. D’acord amb això, 
ATLL Concessionària ha redactat projectes i ha exe-
cutat obres d’abastament d’aigua d’acord amb els re-
queriments establerts en els plecs que regulen la con-
cessió.

D’acord amb les actuacions portades a terme en l’any 
2013, així com considerant tant les actuacions en curs 
com les que es preveu iniciar en el decurs de 2014, el 
Govern considera que l’empresa concessionària de la 
xarxa d’aigües Ter Llobregat s’està ajustant a les previ-
sions d’inversió previstes en el contracte.

La inversió realitzada durant l’any 2013 en obres apro-
vades per l’ACA, com a òrgan regulador, ha estat de 
700.000€. La inversió prevista per al 2014 supera els 
18 M €.

Barcelona, 13 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat per comarques
Tram. 314-10792/10

Resposta del Govern
Reg. 58991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10791/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions de l’empresa concessi-
onària de la xarxa d’aigües Ter Llobregat el 
2013
Tram. 314-10793/10

Resposta del Govern
Reg. 58991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10791/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat adjudicada i executada 
per al millorament de la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat el 2013
Tram. 314-10794/10

Resposta del Govern
Reg. 58991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10791/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió de l’empresa concessionà-
ria en el millorament de la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat el 2013
Tram. 314-10795/10

Resposta del Govern
Reg. 58991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10791/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat
Tram. 314-10796/10

Resposta del Govern
Reg. 58991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10791/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’inversió en el millorament 
de la xarxa d’aigües Ter Llobregat el 2014
Tram. 314-10797/10

Resposta del Govern
Reg. 58991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10791/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres que es preveuen executar a 
la xarxa d’aigües Ter Llobregat el 2014
Tram. 314-10798/10

Resposta del Govern
Reg. 58991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10791/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de residus tecnològics a 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10912/10

Resposta del Govern
Reg. 58638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10912/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recollida de residus tecnològics a Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Remeto al diputat a la resposta a la pregunta escrita 
314-08126/10.

Pel que fa a l’objectiu de recollida de residus fixada al 
RD 208/2005 és de 4 kg/habitant i any, l’any 2011, a 
Catalunya es van recollir a través dels SIGs de RAEE, 
3,3 kg /habitant. Aquesta dada no està disponible per 
a municipis concrets, ja que la informació territoria-
litzada correspon a la recollida a deixalleries, mentre 
que hi ha circuits de recollida, com són el retorn a co-
merços, dels quals no es disposa d’informació concre-
ta per municipi.

Barcelona, 18 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per infrac-
cions de l’Ordenança de mesures per a fo-
mentar i garantir la convivència ciutadana 
a l’espai públic interposades pels mossos 
d’esquadra a Barcelona el 2013
Tram. 314-10933/10

Resposta del Govern
Reg. 58748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10933/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenan-
ça de mesures per a fomentar i garantir la convivèn-
cia ciutadana a l’espai públic interposades pels mossos 
d’esquadra a Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10933/10.

El nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenan-
ça de Mesures per a fomentar i garantir la convivèn-
cia ciutadana a l’espai públic a Barcelona durant l’any 
2013 va ser de 81.

Barcelona, 10 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies presentades als Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona el 2013
Tram. 314-10938/10

Resposta del Govern
Reg. 58749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10938/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de 
Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10938/10.

Els fet coneguts per la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra durant l’any 2013 a la ciutat de Barce-
lona van ser els següents: 

Tipus fet Fets coneguts

Delictes 83.823
Faltes 72.267
Total 156.090

Totes les denúncies presentades davant el cos de Mos-
sos d’Esquadra són cursades a l’autoritat judicial cor-
responent.

Barcelona, 6 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del conveni marc de coordi-
nació, cooperació i col·laboració amb l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria de segure-
tat pública i policia
Tram. 314-10942/10

Resposta del Govern

Reg. 58750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10942/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la revisió del conveni marc de coordinació, cooperació 
i col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en ma-
tèria de seguretat pública i policia

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10942/10.

El capteniment del Govern és complir tots els conve-
nis que hagi signat.

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a Barcelona
Tram. 314-11012/10

Resposta del Govern

Reg. 58958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11012/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de residència per a persones amb 
discapacitat a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que podeu 
consultar la informació sol·licitada al web del Departa-
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ment de Benestar Social i Família, a l’apartat Serveis, 
Directoris i cercadors d’entitats i establiments.

Barcelona, 12 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comunicacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat
Tram. 314-11040/10

Resposta del Govern
Reg. 58751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11040/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces 
de seguretat de l’Estat

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-11040/10., 314-
11041/10, 314-11042/10, 314-11043/10, 314-11044/10 i 
314-11045/10.

Quan un ciutadà contacta amb el Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) és 
per comunicar una situació d’emergència i és el CAT112 
qui s’encarrega d’alertar els cossos i les agències que han 
de prestar l’assistència d’acord amb els protocols esta-
blerts.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 
164.5 referent a la seguretat pública, indica que «la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té com a 
àmbit d’actuació el conjunt del territori de Catalunya i 
exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de policia, 
en els àmbits següents: a) La seguretat ciutadana i l’or-
dre públic; b) La policia administrativa, que inclou la 
que deriva de la normativa estatal; c) La policia judi-
cial i la investigació criminal, incloent-hi les diverses 
formes de crim organitzat i terrorisme, en els termes 
que estableixin les lleis».

Així, doncs, sent la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra qui exerceix totes les funcions pròpi-
es d’un cos de policia a Catalunya, el CAT112, davant 
d’una emergència de l’àmbit de la seguretat pública, 

passa l’avís a la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra d’acord amb el protocols establerts i, en tot 
cas, és aquest cos qui efectua el pertinent avís al Cos 
Nacional de Policia i/o a la Guàrdia Civil, d’acord amb 
les competències de cada cos.

D’acord amb l’article 2.1 de la Llei 9/2007, de 30 de 
juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya, la seva missió principal és 
«contribuir a donar una resposta ràpida, senzilla, efi-
caç i coordinada a les peticions urgents d’assistència 
que faci qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori 
de Catalunya en matèria d’atenció sanitària, d’emer-
gències ambientals, d’extinció d’incendis i salvament i 
de seguretat ciutadana». Per tant, en cap cas correspon 
al telèfon d’emergències 112 prestar un servei d’infor-
mació ciutadana. Aquest servei ja el presta la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departa-
ment de la Presidència a través del servei 012 d’atenció 
ciutadana.

Barcelona, 6 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comunicacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat en casos que requereixen recursos 
especialitzats
Tram. 314-11041/10

Resposta del Govern
Reg. 58751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11040/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comunicacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat en casos relatius a situacions d’emer-
gència a la mar
Tram. 314-11042/10

Resposta del Govern
Reg. 58751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11040/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comunicacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat en casos relatius a situacions d’emer-
gència a la muntanya
Tram. 314-11043/10

Resposta del Govern
Reg. 58751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11040/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els possibles casos en què el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya no hagi comunicat una emer-
gència als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat
Tram. 314-11044/10

Resposta del Govern
Reg. 58751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11040/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els possibles casos en què el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 no hagi facilitat el telèfon dels cossos i 
forces de seguretat de l’Estat
Tram. 314-11045/10

Resposta del Govern
Reg. 58751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11040/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació del parc de bombers Rubí - 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11071/10

Resposta del Govern
Reg. 58752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11071/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació del parc de bombers Rubí - Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11071/10.

Atès que el sistema de guàrdies es sustentava en la vo-
luntarietat i que això feia difícil la planificació amb 
l’objectiu de garantir la dotació establerta per a cada 
parc, el Departament d’Interior proposa, en el marc de 
la negociació amb els sindicats, un increment de guàr-
dies remunerat, però no voluntari.

En cas de manca de personal es cobreix amb el perso-
nal disponible dels sobremínims d’altres parcs. En cas 
de sinistre, s’activa un furgó de risc químic dels dispo-
nibles en altres parcs de bombers.

L’activitat no urgent del parc es continua realitzant, tot 
i que es prioritza el servei de les tasques de caràcter 
urgent. Cal aclarir que els bombers no realitzen plans 
d’evacuació ni adequació de camins.

En els darrers dos anys els recursos destinats a mate-
rials s’han dirigit al manteniment dels ja existents en el 
parc. A més, es destina mensualment una quantitat fixa 
per a revisions preventives del vehicle de risc químic.

Pel que fa als recursos destinats a renovar o reparar 
aquest vehicle, durant l’any 2013 se’n va efectuar la 
reparació de l’aspirador. Quant als recursos previstos 
a aquesta mateixa finalitat durant el 2014, cal esmen-
tar que les renovacions o reparacions de les bombes 
dels vehicles de risc químic s’efectuen a mesura que es 
produeixen incidències, en funció de l’operativitat i la 
disponibilitat econòmica.

No existeix cap vehicle del cos de Bombers aturat per 
manca de pressupost per a reparacions pendents.

Amb relació a la formació específica al personal 
dels parcs de bombers dotats amb furgons especials 
d’actua ció en cas de risc químic, entre els anys 2010 
i 2012 es van realitzar vuit activitats formatives desti-
nades exclusivament als bombers d’aquests parcs dins 
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de l’activitat formativa de l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya. Aquesta formació específica comple-
menta l’oferta de formació bàsica i contínua en riscos 
tecnològics. A més, des de la Direcció General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments es va facili-
tar l’assistència del personal a diversos cursos o jor-
nades. Durant l’any 2013 es van oferir nous cursos de 
formació contínua per a bombers.

Els bombers de les escales bàsica i tècnica destinats 
a parcs amb dotació de furgó de risc químic reben un 
complement inicial de formació per utilitzar el materi-
al específic d’aquest vehicle.

Per últim, el protocol d’actuació en cas d’accident o 
incendi amb risc químic és el recollit en la Instruc-
ció Operativa 00/27 v.1. sobre la primera actuació en 
serveis amb matèries perilloses, complementat amb la 
resta d’instruccions operatives que puguin ser d’apli-
cació en funció de la naturalesa concreta de l’incident 
que generi l’actuació. Pel que fa al comandament je-
ràrquic, és el mateix que per qualsevol altre tipus d’ac-
tuació i ve determinat per la gravetat de l’incident i 
per la magnitud de l’operatiu necessari per fer-hi front.

Barcelona, 11 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers en el període 
2011-2013
Tram. 314-11074/10

Resposta del Govern
Reg. 58753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11074/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de bombers en el període 2011-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11074/10.

Actualment no existeixen bombers laborals, sinó úni-
cament bombers funcionaris i bombers voluntaris.

Barcelona, 10 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mares de lloguer i els fills nascuts 
a l’estranger de pares catalans
Tram. 314-11443/10

Resposta del Govern
Reg. 58740 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11443/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mares de lloguer i els fills nascuts a l’estranger de 
pares catalans

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
11443/10, amb l’informe elaborat per la secretària de 
Relacions amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 11 de març de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerati-
va de Barcelona
Tram. 311-01176/10

Anunci
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56853 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els motius exposats pel Sr. Izpisúa 
per argumentar la seva marxa del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB)?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els pressupostos del 2013 i 
del 2014 del Centre de Medicina Regenerati-
va de Barcelona
Tram. 311-01177/10

Anunci
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56854 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari So-

cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el pressupost per al 2014 del Centre de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)? Quin ha 
estat per al 2013?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre dels projectes 
de recerca liderats per l’anterior director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce-
lona que es mantindran i que desapareixeran
Tram. 311-01178/10

Anunci
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56855 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants projectes liderava el Sr. Izpisúa vinculats 
al Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 
(CMRB)? Quants d’aquests es mantindran al centre i 
quants desapareixen com a projectes del centre amb la 
seva marxa?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment del prestigi 
dels projectes de recerca del Centre de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 311-01179/10

Anunci

Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56856 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com pensa el Govern mantenir el prestigi i el nivell 
de projectes en l’actualitat del Centre de Medicina Re-
generativa de Barcelona (CMRB)?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’aposta per la ciència i la 
recerca com a element clau i estructural de 
l’economia
Tram. 311-01180/10

Anunci

Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56857 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu el Govern fermament en l’aposta per la ciència 
i la investigació com element clau i estructural de la 
nostra economia?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’autorització a l’empre-
sa ATLL Concessionària de la Generalitat, 
SA per a subcontractar l’empresa operadora 
ATLL, SA
Tram. 311-01196/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58350 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que l’empresa ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, SA. ha demanat autorització 
a la Generalitat de Catalunya per subcontractar una 
gran part de l’activitat, el manteniment i l’operació, a 
l’Empresa Operadora ATLL, SA de capital cent per 
cent ACCIONA?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’autorització a l’empresa 
ATLL Concessionària de la Generalitat, SA 
per a traslladar treballadors a l’empresa ope-
radora ATLL, SA
Tram. 311-01197/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58351 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que l’empresa ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, SA. vol incloure el traspàs 
de 200 treballadors i treballadores dels 223 que hi ha 
actualment a ATLL Concessionària a la subcontracta 
amb l’Empresa Operadora ATLL, SA de capital cent 
per cent ACCIONA, pel que ha demanat autorització 
al Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la legalitat de l’autorització 
a l’empresa ATLL Concessionària de la Ge-
neralitat, SA per a subcontractar l’empresa 
operadora ATLL, SA
Tram. 311-01198/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58352 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-

da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Estima el govern de la Generalitat que la subcontrac-
tació per part de ATLL Concessionària de la Generali-
tat de Catalunya, SA. ha demanat autorització a la Ge-
neralitat de Catalunya per subcontractar una gran part 
de l’activitat, el manteniment i l’operació, a l’Empresa 
Operadora ATLL, SA de capital cent per cent ACCIO-
NA, s’ajusta al contracte de concessió?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la conveniència d’autorit-
zar subrogacions dels serveis d’abastament 
d’aigua
Tram. 311-01199/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58353 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el govern que atesa l’actual situació de li-
tigiositat que afecte a la concessió dels serveis d’abas-
tament d’aigua en alta, del sistema ATLL resulta con-
venient autoritzar subrogacions dels serveis objecte de 
concessió?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els drets laborals i socials 
dels treballadors de l’empresa ATLL Conces-
sionària de la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 311-01200/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58354 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el govern que de portar-se a terme la sub-
contractació, per la que ha demanat autorització al go-
vern l’empresa ATLL Concessionària de la Generali-
tat de Catalunya, SA., d’una gran part de l’activitat a 
l’Empresa Operadora ATLL, SA de capital cent per 
cent ACCIONA, que inclou el traspàs de 200 treba-
lladors i treballadores dels 223 que hi ha actualment a 
ATLL, pot afectar els drets laborals i socials dels tre-
balladors, en relació al previst pels mateixos en el plec 
de condicions?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la concessió de l’autoritza-
ció a l’empresa ATLL Concessionària de la 
Generalitat, SA per a subcontractar l’empre-
sa operadora ATLL, SA
Tram. 311-01201/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58355 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Pensa el govern concedir autorització a l’empresa 
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
SA.« »per subcontractar una gran part de l’activitat, 
el manteniment i l’operació, a l’Empresa Operadora 
ATLL, SA de capital cent per cent ACCIONA?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els errors detectats en les 
sancions imposades pel Servei Català de 
Trànsit per no haver passat la inspecció tèc-
nica de vehicles
Tram. 311-01228/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59064 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
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pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants erroRs ha detectat el Servei Català de Trànsit 
pel que fa a sancions a vehicles per no passar la ITV a 
partir del mes de novembre de 2013 en presumptes in-
fraccions detectades per radar o lectors de matrícula?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes dels errors de-
tectats en les sancions imposades pel Ser-
vei Català de Trànsit per no haver passat la 
inspecció tècnica de vehicles
Tram. 311-01229/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59065 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines son les causes, segons el Servei Català de 
Trànsit, dels errors detectats en sancions a vehicles per 
no passar la ITV?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els mecanismes de repa-
ració dels errors detectats en les sancions 
imposades pel Servei Català de Trànsit per 
no haver passat la inspecció tècnica de ve-
hicles
Tram. 311-01230/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59066 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins mecanismes de reparació ha aplicat el Servei 
Català de Trànsit davant els casos d’errors en sancions 
a vehicles per no passar la ITV?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coordinació entre el Ser-
vei Català de Trànsit i la Direcció General de 
Trànsit pel que fa a les dades de vehicles
Tram. 311-01231/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59067 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Fascicle segon
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina coordinació hi ha entre el Servei Català de 
Trànsit i la Direcció General de Tráfico pel que fa a les 
dades de vehicles?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

Jaume Bosch i Mestres

Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compte de Twitter del col-
lectiu Mossos per la Independència

Tram. 311-01232/10

Anunci

Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 59070 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

El col·lectiu Mossos per la Independència es defineix 
al seu compte oficial de la xarxa social Twitter que es 
tracta d’una Sectorial de l’Assemblea Nacional Cata-
lana que acull a tots els Mossos d’Esquadra que vo-
len treballar a favor de la Independència de Catalunya. 
Aquest col·lectiu ha penjat tuits en aquesta xarxa que 
són clarament il·legals i que atempten, de nou, contra 
el prestigi del Cos dels Mossos d’Esquadra, la policia 
autonòmica oficial de la Generalitat de Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines gestions ha fet o farà el Departament d’Inte-
rior per identificar la persona o persones responsables 
de la gestió d’aquesta identitat a Twitter?

– Quines gestions ha fet o farà el Departament d’Inte-
rior per impedir de forma immediata l’ús del nom i la 
imatge del CME en una xarxa social i amb la finalitat 
de promoure l’independentisme?

– Cas que la persona o persones responsables de la 
gestió d’aquesta identitat al Twitter siguin membres 
del CME, quines mesures ha pres o pensa prendre el 
Departament d’Interior en aplicació del règim disci-
plinari del CME a aquests responsables?

– Quina valoració fa el Departament d’Interior de l’ús 
sectari que fa i pensa seguir fent l’ANC del nom i el 
prestigi del CME?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la programació de la campa-
nya forestal de l’estiu del 2014
Tram. 311-01233/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59111 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com es programen els operatius de prevenció d’in-
cendis i la campanya forestal de la temporada d’estiu a 
Catalunya per al 2014?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la distribució de recursos 
humans en la campanya forestal de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01234/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59112 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
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pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la distribució de recursos humans en la 
campanya forestal d’estiu 2014? A quins criteris atén 
la distribució de recursos humans?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la distribució de recursos 
tècnics en la campanya forestal de l’estiu del 
2014
Tram. 311-01235/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59113 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la distribució de recursos tècnics en la 
campanya forestal d’estiu 2014? A quins criteris atén 
la distribució de recursos tècnics en la campanya fo-
restal d’estiu?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el període dedicat a la cam-
panya forestal de l’estiu del 2014
Tram. 311-01236/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59114 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el període temporal que es dedicarà aquest 
any 2014 a la campanya forestal d’estiu?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els helicòpters disponibles 
per a la campanya forestal de l’estiu del 2014
Tram. 311-01237/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59115 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina disposició d’helicòpters es compta per a la 
campanya forestal de la temporada d’estiu per aquest 
any 2014?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els bombers disponibles per 
a la campanya forestal de l’estiu del 2014
Tram. 311-01238/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59116 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants bombers professionals i voluntaris estaran 
disponibles durant la campanya forestal de la tempo-
rada d’estiu 2014?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades per a 
reduir el nombre de robatoris amb violència 
en domicilis del Maresme
Tram. 311-01239/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59117 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures ha emprès el Govern per tal de re-
soldre l’increment de robatoris en domicilis amb vio-
lència al Maresme?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reordenació dels Mossos 
d’Esquadra arran dels robatoris amb violèn-
cia en domicilis del Maresme
Tram. 311-01240/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59118 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina reordenació de Mossos d’Esquadra ha efectuat 
el Govern per tal de cobrir les necessitats de la zona 
del Maresme en relació als robatoris a domicili amb 
violència produïts els darrers mesos?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades per a 
reduir el nombre de robatoris amb violència 
en domicilis de la Selva
Tram. 311-01241/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59119 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quines mesures ha emprès el Govern per tal de re-
soldre l’increment de robatoris en domicilis amb vio-
lència a La Selva?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reordenació dels Mossos 
d’Esquadra arran dels robatoris amb violèn-
cia en domicilis de la Selva
Tram. 311-01242/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59120 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina reordenació de Mossos d’Esquadra ha efectu-
at el Govern per tal de cobrir les necessitats de la zona 
de La Selva en relació als robatoris a domicili amb vi-
olència produïts els darrers mesos?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adquisició o el lloguer 
de dispositius acústics de llarg abast per a 
usos policials
Tram. 311-01243/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59121 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha adquirit o arrendat la Generalitat de Catalunya 
algun Dispositiu Acústic de Llarg Abast (LRAD) per a 
usos policials? En cas afirmatiu, de quin o quins fabri-
cants i models, i en quina quantitat?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’un programa 
per a provar eines o tàctiques alternatives 
a l’ús de projectils de cautxú per part dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01244/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59122 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Existeix un programa per provar eines o tàctiques 
policials alternatives a l’ús de projectils de cautxú, en 
esdeveniments de masses, per part de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra?

– Si és així, quins són els proveïdors que col·laboren 
amb la Policia de la Generalitat per efectuar aquestes 
proves?

– Quines són les eines que està previst provar?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis relatius a l’ús del 
dispositiu acústic de llarg abast
Tram. 311-01245/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59123 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Compta el Govern de la Generalitat amb estudis 
operatius i tàctics sobre l’eficàcia, avantatges i incon-
venients de l’ús del Dispositiu Acústic de Llarg Abast 
(LRAD) per part d’altres policies?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adquisició o el lloguer de 
canons d’aigua per a usos policials
Tram. 311-01246/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59124 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Ha adquirit o arrendat la Generalitat de Catalunya Ca-
nó d’Aigua per a usos policials?

– En cas afirmatiu, de quin o quins fabricants i models, 
i en quina quantitat?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis relatius a l’ús del 
canó d’aigua
Tram. 311-01247/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59125 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Compta el Govern de la Generalitat amb estudis 
operatius i tàctics sobre l’eficàcia, avantatges i incon-
venients de l’ús del Canó d’Aigua es per part d’altres 
policies?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les denúncies per la col-
locació de paranys per a ciclistes, corredors 
i altres usuaris de camins i corriols
Tram. 311-01248/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59126 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern les 
preguntes següents, per tal que li sigui respostes oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Des de quan té constància el Departament d’Interior 
de la col·locació de paranys i trampes per a ciclistes, 
corredors i altres usuaris de camins i corriols a Cata-
lunya?
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– Quantes denúncies s’han interposat durant l’any 
2012 per la col·locació de paranys i trampes per a ci-
clistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quantes denúncies s’han interposat durant l’any 
2013 per la col·locació de paranys i trampes per a ci-
clistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quantes denúncies s’han interposat durant l’any 
2014, fins al moment, per la col·locació de paranys i 
trampes per a ciclistes, corredors i altres usuaris de ca-
mins i corriols a Catalunya?

– Quin és l’índex de resolució dels casos de col·locació 
de paranys i trampes per a ciclistes, corredors i altres 
usuaris de camins i corriols a Catalunya?

– Quantes detencions s’han practicat durant l’any 2012 
per la presumpta col·locació de paranys i trampes per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quantes detencions s’han practicat durant l’any 2013 
per la presumpta col·locació de paranys i trampes per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quantes detencions s’han practicat durant l’any 
2014, fins al moment, per la presumpta col·locació de 
paranys i trampes per a ciclistes, corredors i altres 
usuaris de camins i corriols a Catalunya?

– Quins mecanismes o protocols de col·laboració amb 
les policies locals, agents rurals, o propietaris o explo-
tadors de terrenys rústics s’han posat en marxa per de-
tectar el parament d’aquestes trampes i paranys per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya, i per remoure’ls dels llocs on els han em-
plaçat?

– Quins mecanismes o protocols de col·laboració amb 
les policies locals, agents rurals, o propietaris o explo-
tadors de terrenys rústics s’han posat en marxa per pre-
venir el parament d’aquestes trampes i paranys per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quines mesures de comunicació i informació s’han 
endegat per advertir als potencials usuaris de camins i 
corriols de Catalunya a fi d’alertar sobre aquesta pràc-
tiques i sobre la manera de detectar els paranys i tram-
pes per a ciclistes, corredors i altres usuaris de camins 
i corriols, a fi d’evitar lesions i greus danys que alguns 
d’aquests poden produir?

– S’ha detectat que hi hagi algun patró de distribució 
geogràfica per la col·locació d’aquests paranys i tram-
pes per a ciclistes, corredors i altres usuaris de camins 
i corriols a Catalunya, o alguna relació amb la presèn-
cia d’altres activitats que es desenvolupin a les matei-
xes àrees? Si és així, quins i quines?

– S’ha establert alguna forma de diàleg o interlocució 
entre els col·lectius que fan usos diferents dels camins i 
corriols de Catalunya, o dels terrenys pels quals trans-
iten, a fi de detectar si hi ha conflictes per aquests usos 
diferents que puguin haver dut algun o alguns indivi-
dus a una pràctica tan potencialment lesiva?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la construcció d’un equipa-
ment al turó de l’Home
Tram. 311-01249/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59133 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 18.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els plans del Govern de la Generalitat en 
relació a la construcció d’un nou equipament al Turó 
de l’Home al Parc Natural del Montseny?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per les quals els 
mossos d’esquadra que el 9 de novembre 
de 2014 s’absentin del lloc de treball per mo-
tius de salut hauran de presentar el certificat 
d’atenció mèdica
Tram. 311-01250/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59349 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quines raons el Director General de la Policia 
ha determinat que la jornada del dia 9 de novembre de 
2014, consulta pel dret a decidir segons la resolució, 
els agents de Mossos d’Esquadra tinguin que aportar 
el document d’atenció mèdica per acreditar l’absència 
del lloc de treball per motius de salut?

– En aquest sentit, en quin acord o resolució de la Ge-
neralitat de Catalunya es convoca una consulta pel 
proper 9 de novembre de 2014?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la comunicació al director 
general de la Policia que el 9 de novembre 
de 2014 es farà la consulta pel dret a decidir
Tram. 311-01251/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59350 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-

senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El President de la Generalitat, el Conseller d’Interi-
or o el Govern ha comunicat al Director General de la 
Policia que el proper 9 de novembre de 2014 es realit-
zarà una consulta pel dret a decidir?

– Si la resposta és afirmativa, com s’ha comunicat?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els procediments sanciona-
dors a vehicles que no tenien la inspecció 
tècnica de vehicles en vigor detectats per 
radar o lector de matrícules
Tram. 311-01252/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59351 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants conductors s’ha incoat procediment sancio-
nador per no disposar de la inspecció tècnica de vehi-
cles en vigor del seu vehicle detectat per radar o lector 
de matrícules?

– En quants d’aquets procediments el conductor si que 
disposava de la inspecció tècnica en vigor?

– En aquests casos, quants arxius de procediment 
s’han realitzat?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data en què va demanar 
les dades relatives a la inspecció tècnica de 
vehicles
Tram. 311-01253/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59352 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Govern en quina data va demanar a la Direcció 
General de Trànsit les dades dels vehicles envers la 
inspecció tècnica de vehicles?

– Quin sistema disposava el Govern per tenir les dades 
actualitzades?

– Quantes vegades va demanar aquestes dades?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data d’inici del sistema de 
detecció per radar o lector de matrícules de 
vehicles que no tenen la inspecció tècnica 
de vehicles en vigor
Tram. 311-01254/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59353 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quina data es va iniciar a sancionar als conduc-
tors que no disposaven d’inspecció tècnica de vehicles 
mitjançant radar i lector de matrícules?

– Quin ha estat el cost des de l’inici fins a la seva su-
pressió d’aquest sistema de detectar la infracció de no 
disposar d’inspecció tècnica de vehicles mitjançant ra-
dar i lector de matrícules?

– Quant va durar el període de prova i en què va con-
sistir?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de lectors de ma-
trícula i de radars que va instal·lar per a san-
cionar els conductors que no tenien la ins-
pecció tècnica de vehicles en vigor
Tram. 311-01255/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59354 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants lectors de matrícula va instal·lar el Govern per 
sancionar als conductors que no disposaven d’inspecció 
tècnica de vehicles?

– I quants radars?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’assumpció de la responsa-
bilitat pel mal funcionament del procediment 
sancionador per mitjà de radar o lector de 
matrícules als conductors que no tenien la 
inspecció tècnica de vehicles en vigor
Tram. 311-01256/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59355 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Qui assumirà la responsabilitat pel deficient funcio-
nament del procediment de sancionar als conductors 
que no disposaven d’inspecció tècnica de vehicles mit-
jançant radar i lector de matrícules?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per les quals no es 
van detectar en el període de prova les de-
ficiències de funcionament dels radars i els 
lectors de matrícules
Tram. 311-01257/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59356 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Aquestes deficiències que s’han detectat per quines 
raons no es van detectar durant el període de prova?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la Moció 77/X, sobre la se-
guretat ciutadana
Tram. 311-01258/10

Anunci
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59376 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Lorena Vicioso Adria, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el departament de l’aprovació de 
la Moció 77/X sobre seguretat Ciutadana?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la conveniència de regular 
per mitjà de protocols les propostes de bo-
nes pràctiques per a avançar en la regulació 
dels clubs de cànnabis
Tram. 311-01259/10

Anunci
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59377 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Lorena Vicioso Adria, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
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da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Creue el Departament que s’ha de regular mitjan-
çant protocols les propostes de bones pràctiques que 
s’expressen el document de treball que el departament 
de salut i el grups polítics vàrem discutir en les ses-
sions de treball conjuntes per avançar en la regulació 
del Clubs cànnabis?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la regulació del conreu del 
cànnabis
Tram. 311-01260/10

Anunci
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59378 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Lorena Vicioso Adria, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com es pretén regular el cultiu del cànnabis?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la regulació del transport del 
cànnabis
Tram. 311-01261/10

Anunci

Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59379 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Lorena Vicioso Adria, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com es pretén regular el transport del cànnabis?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis i les conclusions 
relatives al consum de cànnabis
Tram. 311-01262/10

Anunci

Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59380 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Lorena Vicioso Adria, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Sr. Conseller ha manifestat que tècnics del seu de-
partament han estudiat el fenomen del consum de càn-
nabis i han arribat a la conclusió. Quins són aquests
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estudis, quins són els resultats dels estudis i quines són 
les conclusions del departament?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la solució a les discrepàn-
cies entre departaments sobre la regulació 
del consum i els clubs de cànnabis
Tram. 311-01263/10

Anunci
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59381 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 19.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Lorena Vicioso Adria, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Arrel de les notícies que van sorgir en les darreres 
setmanes, la conselleria d’interior discrepa de la Con-
selleria de salut sobre els clubs de cànnabis. Noticies 
com: «Ramon Espadaler, s’oposa a la regulació d’a-
quest tipus de Club». Com pretenen solucionar la si-
tuació?

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de fer canvis en els serveis fer-
roviaris de la línia R13 entre la Plana - Pica-
moixons i Sant Vicenç de Calders
Tram. 314-12088/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern de la Generalitat realitzar can-
vis en el serveis que es presten a la R13 entre la Plana -  
Picamoixons i Sant Vicenç de Calders?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta a les necessitats de mobi-
litat en ferrocarril entre Valls i Barcelona
Tram. 314-12089/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Com pensa donar el Govern resposta a les neces-
sitats de mobilitat mitjançant ferrocarril entre Valls i 
Barcelona?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els horaris i el nombre de trens de la 
línia R13 entre la Plana - Picamoixons i Sant 
Vicenç de Calders
Tram. 314-12090/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els horaris i el nombre de trens que feien 
el recorregut de la R13 entre la Plana-Picamoixons i 
Sant Vicenç de Calders a data 31.12.2013 i quina és la 
previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre la supressió de ser-
veis ferroviaris regionals entre Sant Vicenç 
de Calders i la Plana - Picamoixons i l’incre-
ment anunciat de combois de rodalia de la 
costa tarragonina
Tram. 314-12091/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Què hi ha de cert en la supressió de serveis regionals 
entre Sant Vicenç de Calders i la Plana-Picamoixons? 
Hi ha alguna relació entre aquests possibles canvis i 
l’increment de combois anunciat pel Secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat a les Rodalies de la costa tar-
ragonina?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei d’atenció oftalmològica de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-12092/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 58256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– La Generalitat ha consumat la transferència de 
l’atenció oftalmològica relativa a 125.000 ciutadans de 
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l’Hospital públic de Viladecans a l’Hospital de gestió 
privada de Sant Boi? Si és així, sota quins criteris?

– La Generalitat està al corrent de la possible venda 
d’aquesta atenció oftalmològica –aconseguida de la 
derivació de l’Hospital de Viladecans– a la clínica pri-
vada Institut Català de la Retina, de Barcelona?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’autorització a l’empresa ATLL Concessi-
onària de la Generalitat, SA per a subcontrac-
tar l’empresa operadora ATLL, SA
Tram. 314-12093/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que l’empresa ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, S.A. ha demanat autoritza-
ció a la Generalitat de Catalunya per subcontractar 
una gran part de l’activitat, el manteniment i l’opera-
ció, a l’Empresa Operadora ATLL, SA de capital cent 
per cent ACCIONA?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’autorització a l’empresa ATLL Concessi  o - 
nària de la Generalitat, SA per a traslladar 
treballadors a l’empresa operadora ATLL, SA
Tram. 314-12094/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que l’empresa ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, S.A. vol incloure el traspàs 
de 200 treballadors i treballadores dels 223 que hi ha 
actualment a ATLL Concessionària a la subcontracta 
amb l’Empresa Operadora ATLL, SA de capital cent 
per cent ACCIONA, pel que ha demanat autorització 
al Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la legalitat de l’autorització a l’empre-
sa ATLL Concessionària de la Generalitat, 
SA per a subcontractar l’empresa operadora 
ATLL, SA
Tram. 314-12095/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Estima el govern de la Generalitat que la subcontrac-
tació per part de ATLL Concessionària de la Generali-
tat de Catalunya, SA. ha demanat autorització a la Ge-
neralitat de Catalunya per subcontractar una gran part 
de l’activitat, el manteniment i l’operació, a l’Empresa 
Operadora ATLL, SA de capital cent per cent ACCIO-
NA, s’ajusta al contracte de concessió?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència d’autoritzar subroga-
cions dels serveis d’abastament d’aigua
Tram. 314-12096/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el govern que atesa l’actual situació de li-
tigiositat que afecte a la concessió dels serveis d’abas-
tament d’aigua en alta, del sistema ATLL resulta con-
venient autoritzar subrogacions dels serveis objecte de 
concessió?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els drets laborals i socials dels treba-
lladors de l’empresa ATLL Concessionària de 
la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 314-12097/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el govern que de portar-se a terme la sub-
contractació, per la que ha demanat autorització al go-
vern l’empresa ATLL Concessionària de la Generali-
tat de Catalunya, SA., d’una gran part de l’activitat a 
l’Empresa Operadora ATLL, SA de capital cent per 
cent ACCIONA, que inclou el traspàs de 200 treba-
lladors i treballadores dels 223 que hi ha actualment a 
ATLL, pot afectar els drets laborals i socials dels tre-
balladors, en relació al previst pels mateixos en el plec 
de condicions?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concessió de l’autorització a l’em-
presa ATLL Concessionària de la Generali-
tat, SA per a subcontractar l’empresa opera-
dora ATLL, SA
Tram. 314-12098/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
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i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Pensa el govern concedir autorització a l’empresa 
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalu-
nya, SA. per subcontractar una gran part de l’activitat, 
el manteniment i l’operació, a l’Empresa Operadora 
ATLL, SA de capital cent per cent ACCIONA?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sopar obert als agents dels Mossos 
d’Esquadra al complex Egara de Sabadell 
(Vallès Occidental) per a celebrar el Dia de 
les Esquadres
Tram. 314-12099/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’ha previst la celebració d’un sopar obert a tots els 
agents de Mossos d’Esquadra amb motiu del Dia de les 
Esquadres en el complex Egara a Sabadell?

– Quines són les finalitats del sopar?

– Considera el Conseller que el fet de pagar 35 euros 
per persona en aquest sopar facilita la participació dels 
agents al referit sopar, és a dir, és un preu assequible?

– Quin és el cost d’aquest sopar pel Departament d’In-
terior?

– Tots els comensals hauran de pagar 35 euros?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retirada de les pilotes de goma de 
les furgonetes de la Brigada Mòbil dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-12100/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quina data s’han retirat les escopetes, salves i pi-
lotes de goma de les furgonetes de la Brigada Mòbil?

– En aquesta data, quin instrument robust s’han incor-
porat en aquests vehicles que permetin la substitució 
de les referides pilotes de goma?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el cost d’adaptació del nou mo-
del d’ordre públic adoptat pel Departament 
d’Interior
Tram. 314-12101/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el cost d’adaptació del nou model 
d’ordre públic que ha adoptat el Departament d’Inte-
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rior després de les conclusions de la Comissió d’Es-
tudi constituïda a l’efecte en el Parlament de Catalu-
nya, desglossant increment de nombre d’agents, noves 
llançadores, nombre de projectils, nou canó de so 
(RLAD), adquisició tanques mòbils, adquisició de cà-
meres per dur els agents, gas pebre, canvis d’uniformi-
tat, adquisició furgoneta de comandament...?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca

Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició d’una furgoneta de co-
mandament per a les unitats d’ordre públic

Tram. 314-12102/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior ha adquirit o preveu ad-
quirir una furgoneta de comandament per les unitats 
d’ordre públic?

– Quines raons justifiquen la seva adquisició?

– Quin és el seu cost?

– Quines són els trets bàsics de l’equipament en què es 
dota aquest vehicle?

– Quan entrarà o ha entrat en funcionament?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca

Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició d’un segon canó de so per 
part del Departament d’Interior
Tram. 314-12103/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior té previst adquirir un se-
gon canó de so?

– Quin és el cost previst?

– Quines són les seves característiques tècniques i qui-
nes diferències hi ha en el seu cas respecte el ja adquirit?

– Aquest canó de so té funcions també d’altaveu?

– El so dissuasori que emet quin radi d’acció té?

– Com s’evita que perjudiqui aquest so als agents que 
actuen en l’operatiu i als veïns de l’entorn?

– Les persones violentes que vulguin evitar els efectes 
del canó de so poden evitar-ho amb la utilització de 
cascos que evitin el so o altres instruments?

– Quin va ser el cost del primer canó de so que va ad-
quirir els Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canó d’aigua del Departament d’In-
terior
Tram. 314-12104/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants cops s’ha emprat el canó d’aigua que disposa 
actualment el Departament d’Interior?

– Quin ha estat el cost de la seva posada en funciona-
ment?

– Quina és la capacitat del dipòsit d’aigua i la autono-
mia d’aquest vehicle?

– Quina és l’amplada mínima del carrer on pot operar 
aquest canó d’aigua?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la capacitat lesiva del canó d’aigua
Tram. 314-12105/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El canó d’aigua té la mateixa, inferior o superior ca-
pacitat lesiva en una persona respecte les pilotes d’ai-
gua?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de canons d’aigua per 
part del Departament d’Interior
Tram. 314-12106/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior té previst adquirir un o 
dos canons d’aigua?

– Quin seria el cost previst?

– Quines serien les característiques essencials d’aquests 
vehicles i les diferències respecte el que ja disposa el 
departament?

– Quina seria la capacitat del dipòsit d’aigua i la seva 
autonomia?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de llançadores i projectils 
viscoelàstics per part del Departament d’In-
terior
Tram. 314-12107/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes llançadores té previst adquirir el Departa-
ment d’Interior i quants projectils de foam?

– S’ha iniciat el procés de licitació? En quina data?

– Quan disposaran les unitats d’ordre públic d’aques-
tes llançadores?

– Quin és el cost unitari de cada projectil de foam i de 
cada llançadora?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de tanques mòbils per 
part del Departament d’Interior
Tram. 314-12108/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior té previst adquirir tan-
ques mòbils?

– Quin és el cost previst?

– En quina data serien operatives?

– Quin és el nombre de tanques que és te previst ad-
quirir?

– Quines són les mides de cada tanca?

– Quina finalitat tenen?

– Quina capacitat de mobilitat tenen les tanques i 
d’instal·lació?

– Qui s’encarregaria de moure les tanques i instal-
lar-les?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de càmeres per a les uni-
tats d’ordre públic
Tram. 314-12109/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior té previst adquirir càme-
res per ser utilitzades pels agents de les unitats d’ordre 
públic?

– Quantes és té previst adquirir?

– Quin és el seu cost?

– Quina és la seva finalitat?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’agents de la Brigada 
Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12110/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És preveu augmentar el nombre d’agents destinats a 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra?

– Quants i quan es preveu augmentar?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de prestació de serveis 
de Transports Metropolitans de Barcelona 
amb gabinets jurídics externs
Tram. 314-12111/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 58383 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El passat 14 d’octubre de 2013 presentàvem una bate-
ria de preguntes necessàries per una qüestió de trans-
parència i de coneixement de les despeses que sig-
nifiquen a les arques públiques de les empreses que 
conformen Transports Metropolitans de Barcelona. 
En concret les següents: 

Cost del pagament als conductors i conductores que 
van denunciar no haver pogut gaudir del temps de 
«l’entrepà» del període 21-03-2006 al 05-05-2008.

Cost del pagament als conductors i conductores que 
NO van denunciar no haver pogut gaudir del temps de 
«l’entrepà» del període 21.03.2006 al 05.05.2008.

Cost de les despeses totals de l’empresa en relació al 
pagament de bufet d’advocats i recursos interposats.

El 19 de desembre de 2013 rebíem resposta per escrit 
en la qual se’ns informava de les dues primeres pregun-
tes. Sobre la tercera pregunta la resposta era: «[...] que 
el contracte de prestació de serveis [...] no ha suposat un 
sobrepreu respecte els honoraris contractats».

Atenent que TMB compta en la seva estructura amb 
un equip jurídic com a mitjà propi, sol·licitem saber el 
cost del contracte/s de prestació de serveis amb qual-
sevol gabinet jurídic extern. Sol·licitem saber quin ti-
pus de contractes són, quina és la seva vigència i tem-
poralitat, per quines tasques o conceptes contractuals.

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors, les remu-
neracions i les prestacions dels cinc grups 
professionals fora de conveni de Transports 
Metropolitans de Barcelona
Tram. 314-12112/10

Formulació

Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 58384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El passat 14 d’octubre de 2013 presentàvem una bate-
ria de preguntes necessàries per una qüestió de trans-
parència i de coneixement de les despeses que sig-
nifiquen a les arques públiques de les empreses que 
conformen Transports Metropolitans de Barcelona. 
En concret les següents: 
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– Número de nivells professionals i/o salarials exis-
tents entre les persones fora de conveni.

– Persones assignades en cada un d’aquests nivells fo-
ra de conveni.

– Remuneracions de cada un dels nivells fora de conveni.

– Prestacions o complements que mantenen les perso-
nes fora de conveni.

El 9 de gener de 2014 rebíem resposta per escrit en la 
qual se’ns informava que hi ha 5 grups professionals 
en el col·lectiu fora de Conveni i s’enumeraven. Apa-
reixia a més una menció genèrica respecte al número 
de categories professionals que citem textualment deia: 
«Al web de TMB.cat (documentació corporativa) po-
deu trobar el document “Estructura de personal” on es 
recullen les dades sol·licitades».

Sense cap altra informació més i un cop consultada 
la web esmentada sobre els extrems que preguntàvem 
reiterem les següents preguntes que no han obtingut 
resposta: 

Atenent a les informacions proporcionades d’acord les 
quals hi ha 5 grups professionals fora de conveni; 

– Quin és el número de persones assignades a cadascun 
dels grups enumerats del 0-1 (grup del consell de di-
recció) fins al 5. Sol·licitem els números de les persones 
desglossades per grups per tant fent èmfasi en què en 
el grup a) Consell de direcció hi hauria el grup 0 i l’1.

– Quina és la remuneració de cada un dels nivells fo-
ra de conveni. Sol·licitem saber les remuneracions des-
glossades per grups per tant fent èmfasi en què en el 
grup a) Consell de direcció hi hauria el grup 0 i l’1. 
Sol·licitem la informació sobre les remuneracions per 
grup desglossades en els següents conceptes salarials: 

• Salari classificació
• Antiguitat
• Nocturnitat
• Plusos i primes
• Conceptes assistencials i socials
• Hores extres/presència/complementàries
• Festes doblades
• I/o altres

– Quines prestacions tenen cadascun dels 5 grups de 
professionals fora de conveni. Sol·licitem saber l’enu-
meració de les prestacions i una breu explicació de en 
què consisteixen desglossades per grups, per tant fent 
èmfasi en què en el grup a) Consell de direcció hi hau-
ria el grup 0 i l’1. Sol·licitem saber l’import de tots i 
cadascun dels complements salarials existents de des-
glossats per grups, per tant fent èmfasi en què en el 
grup a) Consell de direcció hi hauria el grup 0 i l’1. 
Sol·licitem informació sobre l’existència de qualsevol 
complement en espècie i en què consisteix, per exem-
ple flota de vehicles privats, places de pàrquing, etc. 

desglossats per grups, per tant fent èmfasi en què en 
el grup a) Consell de direcció hi hauria el grup 0 i l’1.

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses amb relació a les 
declaracions del col·lectiu Mossos per la In-
dependència el 12 de febrer de 2013
Tram. 314-12113/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 58642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El president del col·lectiu Mossos per la Independèn-
cia, Sr. Albert Donaire, va traslladar el passat 12 de 
febrer de 2013 al Departament d’Interior una petició 
per que «totes les banderes espanyoles siguin retirades 
de les façanes de totes les seus de Mossos d’Esquadra, 
en la major brevetat possible, i hi onegin només la ban-
dera nacional catalana i la local de la població –i la 
bandera aranesa a l’Aran, com a mostra de respecte a 
la cultura occitana que conviu dins del nostre país–.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures disciplinàries ha pres o pensa pren-
dre el Departament d’Interior contra aquest col·lectiu o 
contra la persona que subscriu aquest petició?

– Quines mesures ha pres o pensa prendre el Departa-
ment d’Interior per a evitar el descrèdit que aquestes 
activitats causen al Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

http://www.tmb.cat/ca/home
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels agents de la Brigada 
Mòbil i de l’Àrea Regional de Recursos Ope-
ratius dels Mossos d’Esquadra en les mani-
festacions

Tram. 314-12114/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És preveu que ara quan hagin aldarulls o desordres pú-
blics en manifestacions unitats de la BRIMO o ARRO 
dels Mossos d’Esquadra s’introdueixin dins la massa de 
persones per fer detencions?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tasques de suport de l’Àrea Regio-
nal de Recursos Operatius dels Mossos d’Es- 
quadra a la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esqua- 
dra

Tram. 314-12115/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior preveu que les unitats ARRO 
recolzin el treball de les unitats BRIMO en des ordres 
públics?

– En quines circumstàncies es produirà aquesta actua-
ció de les unitats ARRO?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’equipament de les unitats dels Mos-
sos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius i de la Brigada Mòbil
Tram. 314-12116/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’equipament d’un agent de la Brigada Mòbil 
i d’un d’una unitat ARRO?

– Quines són les diferències entre un i l’altre equipa-
ment?

– El Departament d’Interior preveu equiparar l’equi-
pament de les unitats BRIMO i ARRO?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació dels agents dels Mossos 
d’Esquadra de l’Àrea Regional de Recursos 
Operatius i de la Brigada Mòbil
Tram. 314-12117/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Reben la mateixa formació els agents de les unitats 
BRIMO i ARRO?

– El Departament d’Interior té previst que rebin la ma-
teixa formació els agents d’ambdues unitats?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència de comandaments dels 
Mossos d’Esquadra a l’acte del sindicat del 
Cos de Mossos d’Esquadra el 26 de febrer 
de 2014 a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12118/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En l’acte sindical que es va realitzar el passat dia 
26 de febrer de 2014 en l’Hotel Don Jaime de Castell-
defels per part d’un sindicat del Cos de Mossos d’Es-
quadra, els comandaments que van assistir es trobaven 
lliures de servei o van assistir per ordre de servei?

– Quants comandaments van assistir a l’esmentat acte 
que tinguessin servei?

– Quants vehicles del Cos es van desplaçar a aquest 
acte?

– El conseller d’Interior o el director general de la Po-
licia van assistir a aquest acte?

– És va donar alguns tipus d’indicació per part del De-
partament per tal que s’assistís a aquest acte per part 
dels comandaments?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Barcelona 
pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 
al febrer del 2014
Tram. 314-12119/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre de persones detingudes a la ciutat 
de Barcelona per part del Cos de Mossos d’Esquadra 
entre febrer de 2013 i febrer de 2014, desglossat per 
mesos?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a l’Hospita-
let de Llobregat (Barcelonès) pels Mossos 
d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 
2014
Tram. 314-12120/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre de persones detingudes a la ciutat 
de l’Hospitalet per part del Cos de Mossos d’Esquadra 
entre febrer de 2013 i febrer de 2014, desglossat per 
mesos?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Badalona 
(Barcelonès) pels Mossos d’Esquadra del 
febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12121/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre de persones detingudes a la ciutat 
de Badalona per part del Cos de Mossos d’Esquadra 

entre febrer de 2013 i febrer de 2014, desglossat per 
mesos?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Santa Colo-
ma de Gramenet (Barcelonès) pels Mossos 
d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 
2014
Tram. 314-12122/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre de persones detingudes a la ciutat de 
Santa Coloma de Gramenet per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra entre febrer de 2013 i febrer de 2014, des-
glossat per mesos?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Castelldefels 
(Baix Llobregat) pels Mossos d’Esquadra del 
febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12123/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre de persones detingudes a la ciutat 
de Castelldefels per part del Cos de Mossos d’Esqua-
dra entre febrer de 2013 i febrer de 2014, desglossat 
per mesos?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Sant Adrià 
de Besòs (Barcelonès) pels Mossos d’Es-
quadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12124/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre de persones detingudes a la ciutat 
de Sant Adrià del Besós per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra entre febrer de 2013 i febrer de 2014, des-
glossat per mesos?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comissaries dels Mossos d’Esqua-
dra que consten en el web de la Generalitat i 
que no són operatives
Tram. 314-12125/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Hi ha comissaries o oficines policials del Cos de 
Mossos d’Esquadra que consten en el directori/cerca-
dor de comissaries de la pàgina web de la Generalitat 
de Catalunya que no funcionin realment, indicant qui-
nes i les raons de la seva manca de funcionament?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els comandaments del Cos de Mos-
sos d’Esquadra que tenen adscrit un vehicle 
del Cos i consta com un vehicle patrulla
Tram. 314-12126/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58678 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Hi ha caps de torn dels Mossos d’Esquadra que es 
desplacen sols en un vehicle dels Mossos d’Esquadra 
i a efectes estadístics consti aquest vehicle com una 
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patrulla d’aquella ABP, indicant en quines ABP suc-
ceeix?

– En cas d’una intervenció, l’agent que va sol en el ve-
hicle intervé o espera el recolzament dels seus com-
panys?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obligació que tenen els agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra de presentar un 
justificant mèdic en cas d’indisposició
Tram. 314-12127/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En el supòsit d’una indisposició d’un agent del Cos 
de Mossos d’Esquadra se li exigeix que aporti un cer-
tificat o justificant mèdic de la indisposició?

– Quin és el règim de les indisposicions?

– S’exigeix o és té previst exigir per part del Departa-
ment d’Interior aquest certificat o justificant mèdic en 
determinades dies del 2014?

– Quins dies serien?

– És va exigir aquest certificat en el 2011, 2012 o 2013?

– Quines raons justifiquen aquesta exigència?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es-
quadra majors de cinquanta anys que no 
s’han acollit a la segona activitat l’1 de ge-
ner de 2014
Tram. 314-12128/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre d’agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra majors de 50 anys i que no estiguin en règim 
de segona activitat a 1 de gener de 2014?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es-
quadra que van sol·licitar la revisió mèdica 
anual el 2013 i el nombre d’agents que real-
ment se la van fer
Tram. 314-12129/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre d’agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra que han demanat realitzar la revisió mèdica 
anual 2013?
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– Quants agents que van demanar fer-se la revisió mè-
dica en 2013 efectivament va poder realitzar la revisió 
en 2013?

– Quantes revisions mèdiques que es van fer en 2013 
corresponien a sol·licituds d’agents de 2012 o anys an-
teriors?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es-
quadra que van sol·licitar la revisió mèdica 
anual el 2012 i el nombre d’agents que real-
ment se la van fer
Tram. 314-12130/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58682 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre d’agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra que han demanat realitzar la revisió mèdica 
anual 2012?

– Quants agents que van demanar fer-se la revisió mè-
dica en 2012 efectivament va poder realitzar la revisió 
en 2012?

– Quantes revisions mèdiques que es van fer en 2012 
corresponien a sol·licituds d’agents de 2011 o anys an-
teriors?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei de neteja de les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12131/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És preveu reduir el servei o el cost del servei de ne-
teja de les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra 
per l’any 2014?

– És el mateix servei de neteja que es presta a les co-
missaries els caps de setmana que en la resta de set-
mana?

– És previst reforçar el servei de neteja els caps de set-
mana en les comissaries atès que es produeix un major 
nombre d’àpats que la resta de la setmana?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició dels tribunals de l’opo-
sició d’inspectors i intendents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-12132/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En les oposicions d’inspector i intendent del Cos de 
Mossos d’Esquadra quins perfils composen els tribu-
nals de l’oposició?

– Totes les persones que composen el tribunal formen 
part del Cos i quin rang solen tenir?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el curs de formació de comissaris dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12133/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és la durada del curs de formació de comissari 
del Cos de Mossos d’Esquadra?

– Quina formació s’imparteix en aquest curs relativa 
a la gestió de recursos humans, indicant hores i con-
tinguts?

– En aquest curs de formació, totes les activitats del 
curs es realitzen en la seu de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya o és realitzen activitats fora de 
l’Institut?

– Quines activitats es va realitzar fora de l’Institut en 
els darrers tres cursos de comissari, indicant lloc, ti-
pus d’activitat i finalitat de la mateixa?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recuperació de la gerència única de 
l’Institut Català de la Salut i de Gestió i Pres-
tació de Serveis Sanitaris al Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12134/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Pensa el Departament de Salut recuperar la gerència 
única de l’ICS al Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre i de l’empresa pública Gestió i Prestació de Ser-
veis Sanitaris (GiPPS)?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nous llocs de treball de l’Institut 
Català de la Salut i de Gestió i Prestació de 
Serveis Sanitaris del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12135/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58709 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Si fruit dels darrers canvis, arrel de la de la dimis-
sió el passat mes d’octubre del gerent de l’empresa pú-
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blica Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GiPPS) 
i del seu cessament posterior d’altres responsabilitats, 
es creen nous llocs de treball o s’incorporen noves per-
sones a l’ICS del Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre i a GiPPS, i en aquest cas, quines són les per-
sones, quines són les seves funcions, amb quines retri-
bucions i quin increment de despesa significa vers la 
situació anterior?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals l’Institut Català 
de la Salut ha nomenat un nou gerent terri-
torial al Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-12136/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius pels quals l’ICS ha nomenat un 
nou gerent territorial de l’ICS al Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la dimissió del gerent de 
Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris
Tram. 314-12137/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius de la dimissió el passat mes 
d’octubre del gerent de l’empresa pública Gestió i 
Prestació de Serveis Sanitaris (GiPPS)?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posició del Departament de Salut 
amb relació a la dimissió del gerent de Ges-
tió i Prestació de Serveis Sanitaris
Tram. 314-12138/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58712 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 



25 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 287

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 82

– Quin és el capteniment del Departament de Salut en 
relació a la dimissió el passat mes d’octubre del gerent 
de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GiPPS)?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions, responsabilitats i retri-
bucions d’un nou alt càrrec directiu nomenat 
per l’Institut Català de la Salut a Tarragona
Tram. 314-12139/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– A més del nou Gerent territorial de l’ICS al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, l’ICS ha noment re-
centment un nou alt càrrec directiu a Tarragona. Qui-
nes són les seves funcions i responsabilitats i les seves 
retribucions?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació en el Projecte Joves 
Emprenedors d’Educaixa de l’Obra Social 
La Caixa
Tram. 314-12140/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

El projecte Joves Emprenedors és un projecte de l’obra 
Social La Caixa adreçat a alumnes de secundària i 
batxillerat. Es tracta d’un projecte educatiu que ja s’ha 
iniciat a les comarques gironines i que consisteix en 
què voluntaris de la Caixa impartiran 12 sessions te-
màtiques als instituts per promoure l’emprenedoria per 
ajudar als joves a enfortir l’autonomia personal, la ca-
pacitat d’innovació i el lideratge.

1. Quin ha estat el procediment per escollir els dife-
rents centres educatius que participen en el Projecte 
Joves Emprenedors?

2. Quin ha estat el procediment per escollir les empre-
ses privades que poden aplicar projectes educatius a 
centres d’ensenyament públics?

3. És una activitat voluntària dels centres educatius 
participar d’aquest projecte? Qui ho decideix? Formen 
part del procés de decisió el Claustre i el Consell?

4. No existeixen altres recursos educatius per fomen-
tar els quatre grans reptes de l’emprenedoria, segons 
el delegat territorial d’Ensenyament a Girona, la capa-
citat d’emprendre, el treball en equip, la iniciativa i la 
internacionalització, sense la necessitat d’intervenció 
d’una empresa externa i privada en el projecte educa-
tiu dels centres públics?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tractament per a combatre l’hepa-
titis C
Tram. 314-12141/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin és el tractament més utilitzat per combatre 
l’hepatitis C?

2. Quin cost té el tractament?

3. Tenen accés tots els malalts que ho necessiten al 
tractament amb inhibidors de la proteasa del virus?

4. Quina és la previsió del departament respecta a la 
utilització de la nova generació de fàrmacs per com-
batre l’hepatitis C aprovats recentment per l’Agencia 
Europea del Medicament?

5. Quin cost es calcula que pot tenir el nou medica-
ment?

6. Quin reforç pressupostari s’ha fet per a assumir 
aquest cost des de la despesa farmacèutica dels hos-
pitals?

Palau del Parlament, 11 de març de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a garantir 
més seguretat a l’àrea bàsica policial de Sa-
badell (Vallès Occidental)
Tram. 314-12142/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures té previst adoptar el Departament 
d’Interior per garantir una major seguretat de l’Àrea 
Bàsica Policial de Sabadell, tot recordant que el passat 
17 de juliol de 2009 un vehicle es va encastar en la re-
ferida dependència policial?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat en el servei 
de porta de les àrees bàsiques policials i les 
comissaries
Tram. 314-12143/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Arran dels fets que van succeir a l’ABP de Sant Cu-
gat, quines noves mesures de seguretat s’han adoptat o 
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és té previst adoptar en el servei de porta de les àrees 
bàsiques policials i comissaries?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sistema de climatització de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’àrea bàsica policial 
de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-12144/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quina temperatura es treballa en la zona de l’OAC 
de l’ABP de Terrassa?

– Quines mesures s’han adoptat per evitar que en la 
zona esmentada, en el mes de febrer, es pugui arribar a 
un temperatura de 27 graus centígrads?

– Quines millores té previst adoptar el Departament 
per millorar i fer eficaç el sistema de climatització de 
l’ABP de Terrassa?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renovació dels vehicles dels Mossos 
d’Esquadra de la regió policial de Ponent
Tram. 314-12145/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra es 
preveu renovar els propers mesos en la Regió Policial 
de Ponent?

– En l’esmentada regió policial, es traslladen detinguts 
en vehicles sense la mampara de protecció?

– En quins casos?

– Hi ha agents que s’han de quedar en la comissaria o 
realitzar el servei a peu o autobús per manca de vehi-
cles en la Regió Policial de Ponent?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de furgonetes per a les 
àrees regionals de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12146/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes noves furgonetes es preveuen destinar a les 
unitats ARRO?

– En aquest nous vehicles, es preveu que el material 
estigui perfectament ordenat i separat dels agents ocu-
pants del vehicle per evitar lesions en cas d’accidents?

– Quines mesures s’han adoptat en aquest sentit?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la comissaria de 
l’àrea bàsica policial de Ciutat Vella
Tram. 314-12147/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Envers l’ABP de Ciutat Vella del Cos de Mossos 
d’Esquadra, té previst el Departament d’Interior subs-
tituir les cadires deteriorades i una cortina que no fun-
ciona, adoptar les mesures necessàries per ajustar la 
temperatura i garantir les renovacions d’aire, i evitar 
que en la zona de l’OAC per tal que no es perdi l’aire 
fred o calent per l’obertura constant de les portes?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plagues d’insectes que afecten la 
presó Model, de Barcelona
Tram. 314-12148/10

Formulació
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 58803 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlamento

Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

Ante las plagas de insectos (chinches y cucarachas) 
que actualmente afectan al centro penitenciario La 
Modelo y ante la incertidumbre acerca de la situación 
sanitaria actual de este centro penitenciario,

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué medidas sanitarias va a adoptar el Departa-
ment de Justicia para hacer frente las plagas de insec-
tos (chinches y cucarachas) que actualmente afectan al 
centro penitenciario La Modelo?

– ¿Cómo afectan o han afectado estas plagas a la salud 
de los internos y a la salubridad del centro?

– ¿Qué medidas ha adoptado el Departament de Justi-
cia para hacer frente a las plagas de insectos en todos 
los centros penitenciarios de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2014 

Carmen de Rivera i Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les pràctiques de tir amb foc real del 
Grup Especial d’Intervenció dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-12149/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a les pràctiques de tir amb foc real del 
Grup Especial d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra 
el conseller ha manifestat que aquestes pràctiques és 
una prova de confiança i que es realitza amb unes me-
sures de seguretat extremes.

– Quines són les mesures de seguretat extremes a que 
es refereix?

– Quins són els criteris pedagògics per a la realització 
d’aquesta prova de confiança?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’adquirir noves ràdios por-
tàtils individuals per a les unitats de la Briga-
da Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12150/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 58815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior té previst nous portàtils, 
és a dir, ràdio individual per les unitats BRIMO?

– Quantes es preveuen adquirir?

– Quin és el seu cost unitari i el cost total?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el CAP Santa Eulàlia Nord, a l’Hospita-
let de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-12151/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 58961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre el CAP 
Santa Eulàlia Nord de L’Hospitalet de Llobregat, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La construcció del CAP Santa Eulàlia Nord de L’Hos-
pitalet de Llobregat és una actuació d’inversió prevista 
en el Pla d’actuacions d’inversions en equipaments de 
salut per un import d’uns 2,5 milions d’euros. L’Ajun-
tament de l’Hospitalet ja ha deixat disponibles els ter-
renys de l’antiga escola d’adults de Santa Eulàlia, al 
carrer de l’Alhambra, per cedir els terrenys a la Ge-
neralitat.

Per això, interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Ha cedit ja formalment l’Ajuntament els terrenys de 
l’antiga escola de persones adultes de Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat al Departament de Salut? Si 
no, en quina situació està la cessió del terreny?

– Quina prioritat té per al Departament de Salut la 
construcció d’aquest equipament?

– Quin és el calendari de redacció del programa fun-
cional, del projecte executiu, de licitació de les obres i 
de construcció de l’equipament?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres públics i concer-
tats que tancaran el curs 2014-2015
Tram. 314-12152/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Davant les informacions aparegudes a diferents mit-
jans de comunicació sobre l’estat de l’educació actual 
a Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants centres públics i quants centres concertats 
es tancaran el curs 2014-15? Quin criteri ha fet servir 
la Conselleria d’Educació per prendre aquesta decisió?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de places escolars de primària 
i secundària públiques i concertades previs-
ta per al curs 2014-2015
Tram. 314-12153/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Davant les informacions aparegudes a diferents mit-
jans de comunicació sobre l’estat de l’educació actual 
a Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina quantitat de places escolars de primària i se-
cundària seran públiques en el curs 2014-15? Quina 
quantitat d’aquestes seran concertades?

Palau del Parlament, 10 de març de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ràtios d’alumnes als centres d’edu-
cació infantil i primària per al curs 2014-2015
Tram. 314-12154/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Davant les informacions aparegudes a diferents mit-
jans de comunicació sobre l’estat de l’educació actual 
a Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les ràtios de cada CEIP pel curs vinent 
(comparant curs 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014 i 2014-2015) i quantes i quines línies es su-
primiran per part del Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancament de centres 
escolars i sobre la previsió de construcció 
de nous centres per al curs 2014-2015
Tram. 314-12155/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Davant les informacions aparegudes a diferents mit-
jans de comunicació sobre l’estat de l’educació actual 
a Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els centres escolars (inclosos els que ac-
tualment estan en barracots) que tancaran i quins es 
faran de nous el curs vinent? Demanem aquesta infor-
mació per a cada Servei Territorial del Departament 
d’Ensenyament, per localitats i titularitat dels centres.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancament de centres 
escolars de primària i secundària per al curs 
2014-2015
Tram. 314-12156/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins centres de primària o secundària desaparei-
xeran el curs vinent (2014-15) i quins centres s’obriran 
en equipaments no dissenyats per a la docència?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària per plaça 
d’educació infantil de primer cicle el curs 
2013-2014
Tram. 314-12157/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’aportació de la Generalitat per plaça d’edu-
cació infantil de primer cicle en el curs 2013-14?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Campus Trueta
Tram. 314-12158/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Juli Fernandez Iruela, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la decisió del Departament de Salut en re-
lació al Campus Trueta?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Juli Fernandez Iruela
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou emplaçament de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-12159/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Juli Fernandez Iruela, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan decidirà el Departament de Salut la ubicació 
del Nou Hospital Trueta i quins són els terrenys que 
proposa l’Ajuntament de Girona?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Juli Fernandez Iruela
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte definitiu executiu de l’Hos-
pital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-12160/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59014 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Juli Fernandez Iruela, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el projecte definitiu executiu del Nou Hos-
pital Trueta?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Juli Fernandez Iruela
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions assistencials, de docèn-
cia i de recerca per al nou Campus Trueta
Tram. 314-12161/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Juli Fernandez Iruela, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió per el nou Campus Trueta, des 
del punt de vista assistencial, docència i recerca pels 
propers anys 2014-2020?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Juli Fernandez Iruela
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de treball conjunt entre 
Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català 
de la Salut de Lleida
Tram. 314-12162/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Òscar Ordeig i Molist, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta concreta de treball conjunt 
entre l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris 
(GSS) de Lleida i l’ICS Lleida?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius del consorci format per 
Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català 
de la Salut de Lleida
Tram. 314-12163/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Òscar Ordeig i Molist, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els objectius a assolir amb la creació del 
consorci entre l’empresa pública Gestió de Serveis Sa-
nitaris (GSS) de Lleida i l’ICS de Lleida?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte per a l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida
Tram. 314-12164/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Òscar Ordeig i Molist, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el projecte per l’Institut Recerca Biomèdica 
de Lleida pel que fa recursos, projectes i línies priori-
tàries, ubicació i nous espais?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la figura jurídica proposada per a la 
cooperació entre Gestió de Serveis Sanita-
ris i l’Institut Català de la Salut, de Lleida, i 
l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona i 
l’Institut Català de la Salut de Girona
Tram. 314-12165/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Juli Fernandez Iruela, di-
putat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina serà la figura jurídica proposada per la coope-
ració entre l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS) de Lleida i l’ICS Lleida i l’Institut d’Assis-
tència Sanitària de Girona (IAS) i l’ICS Girona?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré, Juli Fernandez Iruela, Òscar Ordeig 
i Molist, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes relatives a gestió, per-
sonal i pressupost dels nous ens públics sa-
nitaris de Lleida i de Girona
Tram. 314-12166/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Juli Fernandez Iruela, di-
putat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina dependència tindria de la seva empresa públi-
ca ICS l’ICS Lleida o l’ICS Girona en cas de fer con-
sorci públic de base territorial a Lleida i Girona?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré, Juli Fernandez Iruela, Òscar Ordeig 
i Molist, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dependència de l’Institut Català de 
la Salut de Lleida i de Girona en cas de cre-
ar-se un consorci públic de base territorial 
en aquestes ciutats
Tram. 314-12167/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59021 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Juli Fernandez Iruela, di-
putat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines serien les propostes en relació a la gestió, 
personal, pressupost, etc. en el nou ens públic sanitari 
de Lleida i/o Girona?

Palau del Parlament, 6 de març de 2014 

Núria Segú Ferré, Juli Fernandez Iruela, Òscar Ordeig 
i Molist, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalitat del premi Mosso de l’Any
Tram. 314-12168/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les finalitats de la primera edició 
del premi Mosso de l’Any que esta previst lliu-
rar el proper 26 d’abril en el marc de la primer edi-
ció també el sopar de gala del Dia de les Esquadres?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reconeixement dels agents dels 
Mossos d’Esquadra en l’atorgament del pre-
mi Mosso de l’Any
Tram. 314-12169/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quines raons en l’atorgament del premi Mosso de 
l’Any no es reconeix a un agent del Cos dels Mossos 
d’Esquadra?

– No creuen que amb l’atorgament d’aquest premi a un 
agent del Cos es podria visualitzar i realçar els valors 
del Cos i la vocació de servei dels seus agents?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els candidats al premi Mosso de l’Any
Tram. 314-12170/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin són els candidats per rebre el premi de la pri-
mera edició del premi Mosso de l’Any?

– Qui ha decidit aquests candidats?

– Per quines raons se’ls designa candidats?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els errors detectats en les sancions 
imposades pel Servei Català de Trànsit per 
no haver passat la inspecció tècnica de ve-
hicles
Tram. 314-12171/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quants erros ha detectat el Servei Català de Trànsit 
pel que fa a sancions a vehicles per no passar la ITV a 
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partir del mes de novembre de 2013 en presumptes in-
fraccions detectades per radar o lectors de matrícula?

2. Quines son les causes, segons el Servei Català de 
Trànsit, dels errors detectats en sancions a vehicles per 
no passar la ITV?

3. Quins mecanismes de reparació ha aplicat el Servei 
Català de Trànsit davant els casos d’errors en sancions 
a vehicles per no passar la ITV?

4. Quina coordinació hi ha entre el Servei Català de 
Trànsit i la Direcció General de Tráfico pel que fa a les 
dades de vehicles?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el compte de Twitter del col·lectiu 
Mossos per la Independència
Tram. 314-12172/10

Formulació

Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 59069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El col·lectiu ‘Mossos per la Independència’ es defineix 
al seu compte oficial de la xarxa social Twitter que es 
tracta d’una ‘Sectorial de l’Assemblea Nacional Cata-
lana que acull a tots els Mossos d’Esquadra que volen 
treballar a favor de la Independència de Catalunya’. 
Aquest col·lectiu ha penjat tuits en aquesta xarxa que 
són clarament il·legals i que atempten, de nou, contra 
el prestigi del Cos dels Mossos d’Esquadra, la policia 
autonòmica oficial de la Generalitat de Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines gestions ha fet o farà el Departament d’Inte-
rior per identificar la persona o persones responsables 
de la gestió d’aquesta identitat a Twitter?

– Quines gestions ha fet o farà el Departament d’Inte-
rior per impedir de forma immediata l’ús del nom i la 
imatge del CME en una xarxa social i amb la finalitat 
de promoure l’independentisme?

– Cas que la persona o persones responsables de la 
gestió d’aquesta identitat al Twitter siguin membres 
del CME, quines mesures ha pres o pensa prendre el 
Departament d’Interior en aplicació del règim disci-
plinari del CME a aquests responsables?

– Quina valoració fa el Departament d’Interior de l’ús 
sectari que fa i pensa seguir fent l’ANC del nom i el 
prestigi del CME?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions i els dictàmens del Con-
sell de Sanitat
Tram. 314-12173/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El Consell de Sanitat creat en virtut del Decret 261/200, 
de 31 de juliol, té com objectiu assessorar al Departa-
ment en l’assumpció de polítiques sanitàries.

– Quantes reunions ha fet aquest organisme?

– En quina data es va produir la darrere reunió?

– Quants dictàmens de naturalesa facultativa ha emès?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració del Pla de política forestal
Tram. 314-12174/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació al control de compliment de la Resolució 
27/X sobre el sector forestal, interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– S’ha realitzat ja el Pla d’Acció específic?

– En cas negatiu, en quin moment es troba? Quina és 
la data de finalització que es preveu? Quins actors es-
tan participant o han participat en la seva elaboració?

– En cas afirmatiu, quines són les accions i mesures a 
desenvolupar? Amb quin calendari? Quin pressupost 
s’ha establert per desenvolupar aquestes accions?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de clúster de la fusta i la 
biomassa
Tram. 314-12175/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació al control de compliment de la Resolució 
27/X sobre el sector forestal, interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– ¿En quina situació es troba el projecte de clúster de la 
fusta i la biomassa a Catalunya que es va iniciar a l’oc-

tubre del 2012 per encàrrec del DAAM i mitjançant 
el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats dels treballs de la Taula 
de la Biomassa, Forestal i Agrícola
Tram. 314-12176/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació al control de compliment de la Resolució 
27/X sobre el sector forestal, interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins han estat els resultats dels treballs realitzats 
per la Taula de la Biomassa, Forestal i Agrícola que es 
va crear al març de 2013? Quina estratègia ha definit 
per acostar el sector primari al mercat de la biomassa? 
I quina l’estratègia definida per activar el sector pri-
mari i obrir-lo al sector forestal, l’agroindústria i el tu-
risme, la recerca i la innovació?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reobertura de la fàbrica de fusta de 
l’empresa Tradema, de Solsona
Tram. 314-12177/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació al control de compliment de la Resolució 
27/X sobre el sector forestal, interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Com estan les negociacions que porta a terme el 
Govern en relació a la possibilitat de reobrir l’anti-
ga fàbrica de fusta (Tradema) del Solsonès amb nous 
projectes? En quin punt es troben? Tindran els 70 tre-
balladors a l’atur la possibilitat de reiniciar una nova 
etapa laboral a l’entorn d’aquest projecte?

Palau del Parlament, 12 de març de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies per la col·locació de pa-
ranys per a ciclistes, corredors i altres usua-
ris de camins i corriols
Tram. 314-12178/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Des de quan té constància el Departament d’Inte-
rior de la col·locació de paranys i trampes per a ciclis-
tes, corredors i altres usuaris de camins i corriols a 
Catalunya?

– Quantes denúncies s’han interposat durant l’any 
2012 per la col·locació de paranys i trampes per a ci-
clistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quantes denúncies s’han interposat durant l’any 
2013 per la col·locació de paranys i trampes per a ci-
clistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quantes denúncies s’han interposat durant l’any 
2014, fins al moment, per la col·locació de paranys i 
trampes per a ciclistes, corredors i altres usuaris de ca-
mins i corriols a Catalunya?

– Quin és l’índex de resolució dels casos de col·locació 
de paranys i trampes per a ciclistes, corredors i altres 
usuaris de camins i corriols a Catalunya?

– Quantes detencions s’han practicat durant l’any 2012 
per la presumpta col·locació de paranys i trampes per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quantes detencions s’han practicat durant l’any 2013 
per la presumpta col·locació de paranys i trampes per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya?

– Quantes detencions s’han practicat durant l’any 
2014, fins al moment, per la presumpta col·locació de 
paranys i trampes per a ciclistes, corredors i altres 
usuaris de camins i corriols a Catalunya?

– Quins mecanismes o protocols de col·laboració amb 
les policies locals, agents rurals, o propietaris o explo-
tadors de terrenys rústics s’han posat en marxa per de-
tectar el parament d’aquestes trampes i paranys per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols 
a Catalunya, i per remoure’ls dels llocs on els han em-
plaçat?

– Quins mecanismes o protocols de col·laboració amb 
les policies locals, agents rurals, o propietaris o ex-
plotadors de terrenys rústics s’han posat en marxa per 
prevenir el parament d’aquestes trampes i paranys per 
a ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corri-
ols a Catalunya?

– Quines mesures de comunicació i informació s’han 
endegat per advertir als potencials usuaris de camins i 
corriols de Catalunya a fi d’alertar sobre aquesta pràc-
tiques i sobre la manera de detectar els paranys i tram-
pes per a ciclistes, corredors i altres usuaris de camins 
i corriols, a fi d’evitar lesions i greus danys que alguns 
d’aquests poden produir?

– S’ha detectat que hi hagi algun patró de distribució 
geogràfica per la col·locació d’aquests paranys i tram-
pes per a ciclistes, corredors i altres usuaris de camins 
i corriols a Catalunya, o alguna relació amb la presèn-
cia d’altres activitats que es desenvolupin a les matei-
xes àrees? Si és així, quins i quines?

– S’ha establert alguna forma de diàleg o interlocució 
entre els col·lectius que fan usos diferents dels camins i 
corriols de Catalunya, o dels terrenys pels quals trans-
iten, a fi de detectar si hi ha conflictes per aquests usos 
diferents que puguin haver dut algun o alguns indivi-
dus a una pràctica tan potencialment lesiva?

Palau del Parlament, 13 de març de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un equipament al tu-
ró de l’Home
Tram. 314-12179/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 59134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els plans del Govern de la Generalitat en 
relació a la construcció d’un nou equipament al Turó 
de l’Home al Parc Natural del Montseny?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els trasplantaments de donants vius
Tram. 314-12180/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Nombre de transplantaments de donants vius realitats 
a Catalunya els darrers tres anys, desglossat per cen-
tre, diferenciant activitat pública i privada de cadascun 
d’ells, i per tipologia de transplantament.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de control i els proto-
cols de l’Organització Catalana de Trasplan-
taments en els trasplantaments de donants 
vius
Tram. 314-12181/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els mecanismes de control i protocols 
de l’Organització Catalana de Transplantaments 
(OCATT) per garantir la legalitat vigent en el cas de 
transplantaments de donants vius?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de control i els proto-
cols de l’Organització Catalana de Trasplan-
taments per a garantir que les donacions 
d’òrgans siguin altruistes
Tram. 314-12182/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els mecanismes de control i protocols 
de l’Organització Catalana de Transplantaments



25 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 287

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 97

(OCATT) per garantir que en cap cas l’òrgan trasplan-
tat provingui de una donació no altruista remunerada?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves de compatibilitat de do-
nants vius
Tram. 314-12183/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Nombre de proves de compatibilitat de donants vius 
que s’han realitzat els darrers tres anys a Catalunya, 
desglossat per tipus d’òrgan.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tipus de relació que existeixen en-
tre donant i receptor d’òrgans
Tram. 314-12184/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Del total de transplantaments de donants vius realit-
zats a Catalunya, quins tipus de relació de parentiu o 
altres existeixen entre donant i receptor, desglossat per 
tipologies de transplantament?

Palau del Parlament, 14 de març de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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	Tram. 311-01178/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del prestigi dels projectes de recerca del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Tram. 311-01179/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aposta per la ciència i la recerca com a element clau i estructural de l’economia
	Tram. 311-01180/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa operadora ATLL, SA
	Tram. 311-01196/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, SA per a traslladar treballadors a l’empresa operadora ATLL, SA
	Tram. 311-01197/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la legalitat de l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa operadora ATLL, SA
	Tram. 311-01198/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència d’autoritzar subrogacions dels serveis d’abastament d’aigua
	Tram. 311-01199/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els drets laborals i socials dels treballadors de l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
	Tram. 311-01200/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concessió de l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa operadora ATLL, SA
	Tram. 311-01201/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els errors detectats en les sancions imposades pel Servei Català de Trànsit per no haver passat la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 311-01228/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes dels errors detectats en les sancions imposades pel Servei Català de Trànsit per no haver passat la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 311-01229/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de reparació dels errors detectats en les sancions imposades pel Servei Català de Trànsit per no haver passat la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 311-01230/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit pel que fa a les dades de vehicles
	Tram. 311-01231/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compte de Twitter del col·lectiu Mossos per la Independència
	Tram. 311-01232/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la programació de la campanya forestal de l’estiu del 2014
	Tram. 311-01233/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució de recursos humans en la campanya forestal de l’estiu del 2014
	Tram. 311-01234/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució de recursos tècnics en la campanya forestal de l’estiu del 2014
	Tram. 311-01235/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el període dedicat a la campanya forestal de l’estiu del 2014
	Tram. 311-01236/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els helicòpters disponibles per a la campanya forestal de l’estiu del 2014
	Tram. 311-01237/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els bombers disponibles per a la campanya forestal de l’estiu del 2014
	Tram. 311-01238/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre de robatoris amb violència en domicilis del Maresme
	Tram. 311-01239/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reordenació dels Mossos d’Esquadra arran dels robatoris amb violència en domicilis del Maresme
	Tram. 311-01240/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre de robatoris amb violència en domicilis de la Selva
	Tram. 311-01241/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reordenació dels Mossos d’Esquadra arran dels robatoris amb violència en domicilis de la Selva
	Tram. 311-01242/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició o el lloguer de dispositius acústics de llarg abast per a usos policials
	Tram. 311-01243/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un programa per a provar eines o tàctiques alternatives a l’ús de projectils de cautxú per part dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01244/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis relatius a l’ús del dispositiu acústic de llarg abast
	Tram. 311-01245/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició o el lloguer de canons d’aigua per a usos policials
	Tram. 311-01246/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis relatius a l’ús del canó d’aigua
	Tram. 311-01247/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les denúncies per la col·locació de paranys per a ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols
	Tram. 311-01248/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció d’un equipament al turó de l’Home
	Tram. 311-01249/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals els mossos d’esquadra que el 9 de novembre de 2014 s’absentin del lloc de treball per motius de salut hauran de presentar el certificat d’atenció mèdica
	Tram. 311-01250/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació al director general de la Policia que el 9 de novembre de 2014 es farà la consulta pel dret a decidir
	Tram. 311-01251/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els procediments sancionadors a vehicles que no tenien la inspecció tècnica de vehicles en vigor detectats per radar o lector de matrícules
	Tram. 311-01252/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què va demanar les dades relatives a la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 311-01253/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data d’inici del sistema de detecció per radar o lector de matrícules de vehicles que no tenen la inspecció tècnica de vehicles en vigor
	Tram. 311-01254/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de lectors de matrícula i de radars que va instal·lar per a sancionar els conductors que no tenien la inspecció tècnica de vehicles en vigor
	Tram. 311-01255/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assumpció de la responsabilitat pel mal funcionament del procediment sancionador per mitjà de radar o lector de matrícules als conductors que no tenien la inspecció tècnica de vehicles en vigor
	Tram. 311-01256/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no es van detectar en el període de prova les deficiències de funcionament dels radars i els lectors de matrícules
	Tram. 311-01257/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la Moció 77/X, sobre la seguretat ciutadana
	Tram. 311-01258/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència de regular per mitjà de protocols les propostes de bones pràctiques per a avançar en la regulació dels clubs de cànnabis
	Tram. 311-01259/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la regulació del conreu del cànnabis
	Tram. 311-01260/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la regulació del transport del cànnabis
	Tram. 311-01261/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les conclusions relatives al consum de cànnabis
	Tram. 311-01262/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la solució a les discrepàncies entre departaments sobre la regulació del consum i els clubs de cànnabis
	Tram. 311-01263/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer canvis en els serveis ferroviaris de la línia R13 entre la Plana - Picamoixons i Sant Vicenç de Calders
	Tram. 314-12088/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a les necessitats de mobilitat en ferrocarril entre Valls i Barcelona
	Tram. 314-12089/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris i el nombre de trens de la línia R13 entre la Plana - Picamoixons i Sant Vicenç de Calders
	Tram. 314-12090/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la supressió de serveis ferroviaris regionals entre Sant Vicenç de Calders i la Plana - Picamoixons i l’increment anunciat de combois de rodalia de la costa tarragonina
	Tram. 314-12091/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei d’atenció oftalmològica de l’Hospital de Viladecans
	Tram. 314-12092/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa operadora ATLL, SA
	Tram. 314-12093/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització a l’empresa ATLL Concessio-
nària de la Generalitat, SA per a traslladar treballadors a l’empresa operadora ATLL, SA
	Tram. 314-12094/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa operadora ATLL, SA
	Tram. 314-12095/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència d’autoritzar subrogacions dels serveis d’abastament d’aigua
	Tram. 314-12096/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els drets laborals i socials dels treballadors de l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
	Tram. 314-12097/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió de l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa operadora ATLL, SA
	Tram. 314-12098/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sopar obert als agents dels Mossos d’Esquadra al complex Egara de Sabadell (Vallès Occidental) per a celebrar el Dia de les Esquadres
	Tram. 314-12099/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de les pilotes de goma de les furgonetes de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12100/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’adaptació del nou model d’ordre públic adoptat pel Departament d’Interior
	Tram. 314-12101/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició d’una furgoneta de comandament per a les unitats d’ordre públic
	Tram. 314-12102/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició d’un segon canó de so per part del Departament d’Interior
	Tram. 314-12103/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canó d’aigua del Departament d’Interior
	Tram. 314-12104/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat lesiva del canó d’aigua
	Tram. 314-12105/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de canons d’aigua per part del Departament d’Interior
	Tram. 314-12106/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de llançadores i projectils viscoelàstics per part del Departament d’Interior
	Tram. 314-12107/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de tanques mòbils per part del Departament d’Interior
	Tram. 314-12108/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de càmeres per a les unitats d’ordre públic
	Tram. 314-12109/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment d’agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12110/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de prestació de serveis de Transports Metropolitans de Barcelona amb gabinets jurídics externs
	Tram. 314-12111/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors, les remuneracions i les prestacions dels cinc grups professionals fora de conveni de Transports Metropolitans de Barcelona
	Tram. 314-12112/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses amb relació a les declaracions del col·lectiu Mossos per la Independència el 12 de febrer de 2013
	Tram. 314-12113/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels agents de la Brigada Mòbil i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
	Tram. 314-12114/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d’Es-
quadra a la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esqua-
dra
	Tram. 314-12115/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equipament de les unitats dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Recursos Operatius i de la Brigada Mòbil
	Tram. 314-12116/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Recursos Operatius i de la Brigada Mòbil
	Tram. 314-12117/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de comandaments dels Mossos d’Esquadra a l’acte del sindicat del Cos de Mossos d’Esquadra el 26 de febrer de 2014 a Castelldefels (Baix Llobregat)
	Tram. 314-12118/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts a Barcelona pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
	Tram. 314-12119/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
	Tram. 314-12120/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts a Badalona (Barcelonès) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
	Tram. 314-12121/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
	Tram. 314-12122/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts a Castelldefels (Baix Llobregat) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
	Tram. 314-12123/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
	Tram. 314-12124/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comissaries dels Mossos d’Esquadra que consten en el web de la Generalitat i que no són operatives
	Tram. 314-12125/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra que tenen adscrit un vehicle del Cos i consta com un vehicle patrulla
	Tram. 314-12126/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligació que tenen els agents del Cos de Mossos d’Esquadra de presentar un justificant mèdic en cas d’indisposició
	Tram. 314-12127/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra majors de cinquanta anys que no s’han acollit a la segona activitat l’1 de gener de 2014
	Tram. 314-12128/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que van sol·licitar la revisió mèdica anual el 2013 i el nombre d’agents que realment se la van fer
	Tram. 314-12129/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que van sol·licitar la revisió mèdica anual el 2012 i el nombre d’agents que realment se la van fer
	Tram. 314-12130/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de neteja de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12131/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels tribunals de l’oposició d’inspectors i intendents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12132/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el curs de formació de comissaris dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12133/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de la gerència única de l’Institut Català de la Salut i de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-12134/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous llocs de treball de l’Institut Català de la Salut i de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-12135/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Institut Català de la Salut ha nomenat un nou gerent territorial al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-12136/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la dimissió del gerent de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris
	Tram. 314-12137/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició del Departament de Salut amb relació a la dimissió del gerent de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris
	Tram. 314-12138/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions, responsabilitats i retribucions d’un nou alt càrrec directiu nomenat per l’Institut Català de la Salut a Tarragona
	Tram. 314-12139/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en el Projecte Joves Emprenedors d’Educaixa de l’Obra Social La Caixa
	Tram. 314-12140/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament per a combatre l’hepatitis C
	Tram. 314-12141/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir més seguretat a l’àrea bàsica policial de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-12142/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat en el servei de porta de les àrees bàsiques policials i les comissaries
	Tram. 314-12143/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de climatització de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’àrea bàsica policial de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-12144/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació dels vehicles dels Mossos d’Esquadra de la regió policial de Ponent
	Tram. 314-12145/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de furgonetes per a les àrees regionals de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12146/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la comissaria de l’àrea bàsica policial de Ciutat Vella
	Tram. 314-12147/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plagues d’insectes que afecten la presó Model, de Barcelona
	Tram. 314-12148/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques de tir amb foc real del Grup Especial d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12149/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adquirir noves ràdios portàtils individuals per a les unitats de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12150/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el CAP Santa Eulàlia Nord, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-12151/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres públics i concertats que tancaran el curs 2014-2015
	Tram. 314-12152/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places escolars de primària i secundària públiques i concertades prevista per al curs 2014-2015
	Tram. 314-12153/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios d’alumnes als centres d’educació infantil i primària per al curs 2014-2015
	Tram. 314-12154/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancament de centres escolars i sobre la previsió de construcció de nous centres per al curs 2014-2015
	Tram. 314-12155/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancament de centres escolars de primària i secundària per al curs 2014-2015
	Tram. 314-12156/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per plaça d’educació infantil de primer cicle el curs 2013-2014
	Tram. 314-12157/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Campus Trueta
	Tram. 314-12158/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou emplaçament de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 314-12159/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte definitiu executiu de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 314-12160/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions assistencials, de docència i de recerca per al nou Campus Trueta
	Tram. 314-12161/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de treball conjunt entre Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut de Lleida
	Tram. 314-12162/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del consorci format per Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut de Lleida
	Tram. 314-12163/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte per a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
	Tram. 314-12164/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la figura jurídica proposada per a la cooperació entre Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut, de Lleida, i l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona i l’Institut Català de la Salut d
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