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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures adoptades per a combatre l’exili juvenil
Tram. 310-00336/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions i actuacions relatives al Centre Peniten-
ciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 310-00337/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les previsions amb relació a l’assistència sanitària du-
rant l’estiu
Tram. 310-00338/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els serveis assistencials de salut per a l’estiu
Tram. 310-00339/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la prestació de serveis per a persones amb discapa-
citat
Tram. 310-00340/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes per a afrontar la situació de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 310-00341/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació de la Llei orgànica de millora de la qua-
litat educativa
Tram. 310-00342/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el seu capteniment en matèria de defensa
Tram. 310-00343/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les execucions hipotecàries
Tram. 310-00344/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’ocultació del rostre en l’espai públic
Tram. 310-00345/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a fomentar la consolidació de noves 
activitats empresarials
Tram. 310-00346/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Enquesta de salut de Catalunya
Tram. 310-00347/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la crisi de Spanair
Tram. 317-00197/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les irregularitats i els casos de cor-
rupció que afecten alcaldes i ajuntaments
Tram. 317-00198/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la cooperació econòmica amb el 
País Valencià amb relació a interessos comuns
Tram. 317-00199/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el pressupost per a dur a terme l’es-
tratègia industrial per a Catalunya
Tram. 317-00200/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’existència d’un pla alternatiu per a 
l’endemà del 9 de novembre
Tram. 317-00201/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el tancament de llits i l’externalitza-
ció de serveis als hospitals públics
Tram. 317-00202/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el suport a la indústria
Tram. 317-00203/10
Substanciació p. 16

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions relatives a les llistes d’espera per a intervenci-
ons quirúrgiques de l’Hospital del Vendrell i el temps d’es-
pera real dels pacients
Tram. 314-12196/10
Resposta del Govern p. 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació de l’Hospital del Vendrell als pacients en llista 
d’espera de procediments quirúrgics del dret a operar-se en 
altres centres si se supera el temps d’espera garantit
Tram. 314-12197/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients de l’Hospital del Vendrell derivats a al-
tres centres per haver superat el temps d’espera garantit per 
a procediments quirúrgics
Tram. 314-12198/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió dels estocs de material mèdic a l’Hospital de Terrassa
Tram. 314-12222/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pèrdua de la gratuïtat dels tractaments farmacèutics d’una 
malalta crònica, amb un doble trasplantament i una discapa-
citat reconeguda del 85%
Tram. 314-12223/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades a centres de submarinisme de les 
Illes Medes
Tram. 314-12277/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes pels agents rurals per activitats d’immer-
sió a les Illes Medes entre juny i setembre del 2013
Tram. 314-12278/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acomiadament de personal dels Serveis d’Intervenció Es-
pecialitzada en Violència Masclista
Tram. 314-12286/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 314-12468/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
viatge de la vicepresidenta del Govern al Marroc el febrer 
del 2014
Tram. 314-12501/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni anual amb l’Obra Social de La Caixa
Tram. 314-12659/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris que s’apliquen amb relació a la sol·licitud de presèn-
cia policial pel transport sanitari
Tram. 314-12726/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies de trànsit als professionals del transport sanitari
Tram. 314-12736/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe jurídic sobre la suspensió de la prestació econòmi-
ca vinculada al servei d’atenció residencial
Tram. 314-12745/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dispositius que s’activen des del 112 en els casos de perso-
nes amb agitació psicomotora
Tram. 314-12788/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fet que la concessió definitiva d’una subvenció del Departa-
ment de Cultura no garanteixi de cobrar-la
Tram. 314-12859/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de l’Ametlla de Mar
Tram. 314-12864/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers d’Amposta
Tram. 314-12865/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers d’Ascó
Tram. 314-12866/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Cambrils
Tram. 314-12867/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Falset
Tram. 314-12868/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Gandesa
Tram. 314-12869/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Montblanc
Tram. 314-12870/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Móra d’Ebre
Tram. 314-12871/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Reus
Tram. 314-12872/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Tarragona
Tram. 314-12873/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Tortosa
Tram. 314-12874/10
Resposta del Govern p. 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers d’Ulldecona
Tram. 314-12875/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Valls
Tram. 314-12876/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 314-12877/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles del parc de 
bombers del Vendrell
Tram. 314-12878/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra d’Amposta
Tram. 314-12879/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Cambrils
Tram. 314-12880/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Móra d’Ebre
Tram. 314-12881/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de Tarragona
Tram. 314-12882/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Reus
Tram. 314-12883/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Salou i Vila-seca
Tram. 314-12884/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Tarragona
Tram. 314-12885/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Tortosa
Tram. 314-12886/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Valls
Tram. 314-12887/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra del Vendrell
Tram. 314-12888/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Falset
Tram. 314-12889/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Gandesa
Tram. 314-12890/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius i de vehicles de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Montblanc
Tram. 314-12891/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització prevista per a les sales de comandament dels 
Mossos d’Esquadra a les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 314-12950/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització prevista per a les sales de comandament dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12951/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de sales de comandament dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-12952/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal previst per a cobrir les funcions de les sales de co-
mandament dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12953/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització de la gestió de les sales de comandament 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12954/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida presencial de denúncies durant el patrullatge dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12956/10
Resposta del Govern p. 28

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures adoptades per a combatre l’exili juvenil
Tram. 310-00336/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions i actuacions relatives al Centre Peniten-
ciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 310-00337/10
Anunci p. 29
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les previsions amb relació a l’assistència sanitària du-
rant l’estiu
Tram. 310-00338/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els serveis assistencials de salut per a l’estiu
Tram. 310-00339/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la prestació de serveis per a persones amb discapa-
citat
Tram. 310-00340/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes per a afrontar la situació de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 310-00341/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació de la Llei orgànica de millora de la qua-
litat educativa
Tram. 310-00342/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el seu capteniment en matèria de defensa
Tram. 310-00343/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les execucions hipotecàries
Tram. 310-00344/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’ocultació del rostre en l’espai públic
Tram. 310-00345/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a fomentar la consolidació de noves 
activitats empresarials
Tram. 310-00346/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Enquesta de salut de Catalunya
Tram. 310-00347/10
Anunci p. 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00197/10
Anunci p. 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00198/10
Anunci p. 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00199/10
Anunci p. 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00200/10
Anunci p. 33

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00201/10
Anunci p. 33

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00202/10
Anunci p. 33

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00203/10
Anunci p. 33

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la normativa i la naturalesa jurídica de l’ens gestor 
de sanitat previst per a la demarcació de Tarragona
Tram. 311-01508/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el consell rector del sector sanitari del Tarragonès 
i el Baix Penedès
Tram. 311-01509/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el procés d’integració de l’entitat Xarxa Sanitària i 
Social Santa Tecla en el sector sanitari públic
Tram. 311-01510/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el proveïdor del programa de rehabilitació de 
l’Institut Català de la Salut i de Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut
Tram. 311-01511/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pressupost per a l’atenció primària a la regió 
sanitària del Camp de Tarragona del 2012 ençà i el previst 
per al 2014
Tram. 311-01512/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el pressupost per a l’atenció primària del CAP 
Muralles, de Tarragona, i de la Xarxa Sanitària i Social San-
ta Tecla
Tram. 311-01513/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inclusió de membres de la Xarxa Sanitària i So-
cial Santa Tecla en el consell d’administració de l’empresa 
pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Tram. 311-01514/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el possible conflicte d’interessos arran de l’adjudi-
cació del contracte de bugaderia fet per l’empresa pública 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Tram. 311-01515/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el barem de puntuació del contracte de buga-
deria fet per l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut
Tram. 311-01516/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reducció pressupostària prevista per a l’em-
presa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut el 2014
Tram. 311-01519/10
Anunci p. 37
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció pressupostària prevista per a l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 2014
Tram. 311-01520/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció de les llistes d’espera a l’Hospital Uni-
versitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 311-01521/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els signants del conveni de col·laboració, coordi-
nació i cooperació en matèria de salut del sector sanitari del 
Tarragonès i el Baix Penedès
Tram. 311-01522/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nomenament del director territorial de Salut al 
Camp de Tarragona
Tram. 311-01523/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els programes amb relació a la nutrició en el perí-
ode 2003-2014 i les perspectives de futur per mitjà d’un pla 
director de nutrició
Tram. 311-01524/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució dels programes amb relació a les malal-
ties metabòliques en el període 2003-2013 i les perspectives 
de futur per mitjà d’un pla director
Tram. 311-01525/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució dels programes amb relació a les malalti-
es digestives en el període 2003-2013 i els plans de futur per 
mitjà d’un pla director
Tram. 311-01526/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució dels programes amb relació a les malalti-
es infeccioses en el període 2003-2013 i les perspectives de 
futur per mitjà d’un pla director
Tram. 311-01527/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució de les malalties hematològiques en 
el període 2003-2013 i les perspectives de futur per mitjà 
d’un pla director
Tram. 311-01528/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a impulsar la presentació de pro-
postes a la convocatòria «Acció pel clima» del programa Life 
de la Comissió Europea
Tram. 311-01553/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el contracte, la retribució i les comeses d’un 
assessor de la gerència única de l’Institut Català de la Salut 
i de l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Tram. 311-01554/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius per a la contractació d’un assessor per 

a la gerència única de l’Institut Català de la Salut i de l’em-
presa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Tram. 311-01555/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement de l’agressió a un noi al metro de 
Barcelona
Tram. 311-01556/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a identificar i detenir els autors 
d’una agressió a un noi al metro de Barcelona
Tram. 311-01557/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presentació d’una denúncia per l’agressió a un 
noi al metro de Barcelona
Tram. 311-01558/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la pertinença a un grup neo nazi dels autors de 
l’agressió a un noi al metro de Barcelona
Tram. 311-01559/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la connexió dels autors de l’agressió a un noi 
al metro de Barcelona amb grups violents d’extrema dreta
Tram. 311-01560/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos disponibles per al transport sanitari 
urgent amb el nou model d’atenció d’emergències
Tram. 311-01561/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre i la distribució territorial dels vehicles 
d’intervenció ràpida (VIR) de transport sanitari urgent
Tram. 311-01562/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos de transport sanitari addicionals ne-
cessaris per al nou dispositiu d’atenció d’emergències
Tram. 311-01563/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el personal i el perfil professional necessaris per al 
nou model d’atenció d’emergències sanitàries
Tram. 311-01564/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost previst en el concurs del transport sanitari 
urgent per als vehicles del nou model d’atenció d’emergèn-
cies
Tram. 311-01565/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de vehicles de suport vital bàsic previst 
en el concurs del transport sanitari urgent
Tram. 311-01566/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’hores de cobertura dels vehicles 
de suport vital bàsic previst en el concurs del transport sa-
nitari urgent
Tram. 311-01567/10
Anunci p. 45
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’hores de cober tura dels vehicles 
de suport vital avançat previst en el concurs del transport 
sanitari urgent
Tram. 311-01568/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la distribució territorial, el nombre i el tipus de 
vehicles de suport vital avançat previstos en el concurs del 
transport sanitari urgent
Tram. 311-01569/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la cobertura de les urgències i les emergèn-
cies mèdiques prevista en el concurs del transport sanitari 
urgent
Tram. 311-01570/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les aportacions del Servei Català de la Salut 
a l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp), del 2011 ençà
Tram. 311-01571/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la disminució de les aportacions del Servei Cata-
là de la Salut a l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp), el 
2014
Tram. 311-01572/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ampliació del capital social de l’Institut Pere Ma-
ta, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01573/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ampliació del capital social de l’Institut Pere Ma-
ta, de Reus (Baix Camp), amb relació a les retallades de les 
condicions laborals
Tram. 311-01574/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la intervenció en el conflicte laboral de l’Institut 
Pere Mata, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01575/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la mediació en el conflicte laboral de l’Institut Pere 
Mata, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01576/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació de retallades salarials a l’Institut Pere 
Mata, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01577/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el trasllat dels pacients psiquiàtrics aguts de l’Ins-
titut Pere Mata a l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01578/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de pacients psiquiàtrics aguts que es 
traslladaran de l’Institut Pere Mata a l’Hospital Sant Joan, de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01579/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el trasllat de personal de l’Institut Pere Mata a 
l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), per a atendre-hi 
pacients psiquiàtrics aguts
Tram. 311-01580/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’ampliació de la plantilla de l’Hospital 
Sant Joan, de Reus (Baix Camp), per a atendre-hi pacients 
psiquiàtrics aguts
Tram. 311-01581/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de traspassar la Residència Socio-
sanitària Monterols a l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials
Tram. 311-01582/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el control i el seguiment dels comptes del Grup 
Pere Mata
Tram. 311-01583/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les despeses cobertes amb els ingressos de la 
concessió del servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües 
Ter Llobregat a Acciona
Tram. 311-01584/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import associat a les inversions no finalistes 
ni amortitzades que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de 
pagar a l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 311-01585/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió que l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
vengui els actius de sanejament que té transferits
Tram. 311-01586/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la revaloració de la composició percentual de 
la Societat d’Economia Mixta amb una aportació de capital 
públic
Tram. 311-01587/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el mecanisme financer per a ingressar l’import del 
deute de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 311-01588/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la imputació d’algun impost al pagament que 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de fer a l’Agència Cata-
lana de l’Aigua en concepte d’inversions en infraestructures 
de sanejament en alta
Tram. 311-01589/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aportació del cànon de l’aigua prevista per a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 311-01590/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció de les inversions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua
Tram. 311-01591/10
Anunci p. 53



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

SUMARI 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consulta als organismes competents so-
bre la destinació dels ingressos del cànon de l’aigua a la 
reducció de dèficit
Tram. 311-01592/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva 
d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) al Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01593/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els hotels d’entitats i les entitats que en fan ús
Tram. 311-01594/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les despeses cobertes amb els ingressos de la 
concessió del servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües 
Ter Llobregat a Acciona
Tram. 311-01595/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les instal·lacions, les conduccions, els emissaris i 
les plantes de tractament per al sanejament d’aigües residu-
als de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 311-01596/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de la construcció de les conduccions, els 
emissaris i les plantes de tractament per al sanejament d’ai-
gües residuals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 311-01597/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import dels fons europeus invertits en la cons-
trucció de conduccions, emissaris i plantes de tractament 
per al sanejament d’aigües residuals de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 311-01598/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el 2007
Tram. 311-01600/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el 2008
Tram. 311-01601/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el 2009
Tram. 311-01602/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el 2010
Tram. 311-01603/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agèn-

cia Catalana de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el 2011
Tram. 311-01604/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el 2012
Tram. 311-01605/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el 2013
Tram. 311-01606/10
Anunci p. 58

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agressió a un noi al metro de Barcelona
Tram. 314-13634/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions d’emmagatzematge de la marihuana comissa-
da a la comissaria del Mossos d’Esquadra de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-13635/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a les obres d’ampliació de l’Escola Els Ra-
iers, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-13636/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres d’ampliació de l’Escola Els 
Raiers, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-13637/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’empresa Codeco amb relació a les obres d’am-
pliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur (Pallars 
Jussà)
Tram. 314-13638/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de les obres de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-13639/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute pendent amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
Tram. 314-13640/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notificació de malaltia de declaració urgent o de brot epide-
miològic per part de l’Hospital de Mataró arran dels casos 
de persones infectades pel virus Chikungunya
Tram. 314-13641/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recepta electrònica
Tram. 314-13642/10
Formulació p. 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancament de serveis sanitaris al juliol i l’agost 
del 2014
Tram. 314-13643/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13644/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles, per especialitats, 
a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13645/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13646/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el 
període 2010-2014
Tram. 314-13647/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el 
període 2010-2014
Tram. 314-13648/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes exter-
nes, per especialitats, a l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13649/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el 
període 2010-2014
Tram. 314-13650/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13651/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13652/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13653/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de professionals de quaranta hores 

a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13654/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut 
amb l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el pe-
ríode 2010-2014
Tram. 314-13655/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13656/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13657/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13658/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats comptables de l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi del període 2010-2014
Tram. 314-13659/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’endeutament a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13660/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les inversions a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13661/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13662/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13663/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitat, a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13664/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes a l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13665/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’estades hospitalàries, per tipus, a 
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l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13666/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a procediments quirúrgics i proves di-
agnòstiques garantits i no garantits, per tipus de qualifica-
ció econòmica dels usuaris, a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi
Tram. 314-13667/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’altes hospitalàries, per especialitats, facturades 
a mútues per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13669/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’altes hospitalàries, per especialitats, facturades 
a privats per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13670/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de consultes externes, per especialitat, facturades 
a privats per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13671/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de consultes externes, per especialitat, facturades 
a mútues per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13672/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de procediments quirúrgics i proves diagnòstiques, 
garantits i no garantits, facturats a mútues i a privats per 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13673/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial facturada 
a mútues per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13674/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial facturada 
a privats per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
del 2010 ençà
Tram. 314-13675/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers altres que el Servei Cata-
là de Salut de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13676/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos, per tipus de facturació a tercers, 
de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13677/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits d’aguts necessaris per a la viabilitat i la sos-
tenibilitat de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13678/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de totes les especialitats de l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13679/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment del nivell d’activitat assistencial actual de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13680/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi del període 2010-2014
Tram. 314-13681/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de productivitat de l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi del període 2010-2014
Tram. 314-13682/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi del període 2010-2014
Tram. 314-13683/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per a desbloquejar els processos d’adopció amb la 
Federació Russa
Tram. 314-13684/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la comunicació amb les famílies amb processos d’adopció 
bloquejats amb la Federació Russa
Tram. 314-13685/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies adoptants a la Federació Russa del 
2010 ençà
Tram. 314-13686/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
regions de la Federació Russa amb adopcions per part de 
famílies catalanes
Tram. 314-13687/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
regions de la Federació Russa que admeten els certificats 
de les comunitats autònomes per a prosseguir els proces-
sos d’adopció a falta de conveni bilateral
Tram. 314-13688/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de certificats emesos per a prosseguir els proces-
sos d’adopció a falta de conveni bilateral amb la Federació 
Russa
Tram. 314-13689/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’entitats col·laboradores d’adopció internacional 
amb conveni amb la Generalitat
Tram. 314-13690/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats col·laboradores d’adopció internacional amb conve-
ni amb la Generalitat actuant a la Federació Russa
Tram. 314-13691/10
Formulació p. 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies que han anat a Rússia amb entitats col-
laboradores d’adopció internacional amb conveni amb la 
Generalitat del 2010 ençà
Tram. 314-13692/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’afectats per malalties metabòliques congènites
Tram. 314-13693/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
malalties metabòliques congènites amb major prevalença
Tram. 314-13694/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de dispensació farmacèutica utilitzats per a la 
medicació de les malalties metabòliques congènites
Tram. 314-13695/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions del Servei Català de la Salut a l’Institut Pere Ma-
ta, de Reus (Baix Camp), i sobre l’ampliació de capital social 
de l’Institut Pere Mata
Tram. 314-13696/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intervenció en el conflicte laboral de l’Institut Pere Mata, de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13697/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat dels pacients psiquiàtrics aguts de l’Institut Pere Ma-
ta a l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13698/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de traspassar la Residència Sociosanitària Monte-
rols a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-13699/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control i el seguiment dels comptes del Grup Pere Mata
Tram. 314-13700/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ofegades a les platges del 2010 ençà
Tram. 314-13701/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones ofegades en rius i pantans del 2010 
ençà
Tram. 314-13702/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a regular l’ús de les platges del 2012 ençà
Tram. 314-13703/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses cobertes amb els ingressos de la concessió del 
servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 314-13704/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import associat a les inversions no finalistes ni amortitza-

des que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de pagar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13705/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió que l’Àrea Metropolitana de Barcelona vengui els 
actius de sanejament que té transferits
Tram. 314-13706/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la revaloració de la composició percentual de la Societat 
d’Economia Mixta amb una aportació de capital públic
Tram. 314-13707/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mecanisme financer per a ingressar l’import del deute de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13708/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imputació d’algun impost al pagament que l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona ha de fer a l’Agència Catalana de l’Aigua 
en concepte d’inversions en infraestructures de sanejament 
en alta
Tram. 314-13709/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació del cànon de l’aigua prevista per a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona
Tram. 314-13710/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de les inversions de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13711/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consulta als organismes competents sobre la destinació 
dels ingressos del cànon de l’aigua a la reducció de dèficit
Tram. 314-13712/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat) al Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13713/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
hotels d’entitats i les entitats que en fan ús
Tram. 314-13714/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions als ajuntaments per actuacions de millora-
ment de barris en el marc del pressupost de la Generalitat 
per al 2014
Tram. 314-13715/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu de seguretat del partit de futbol entre la Unió Es-
portiva Llagostera i el Club Gimnàstic de Tarragona del 21 
de juny de 2014
Tram. 314-13716/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les fases de l’actuació dels Mossos d’Esquadra arran dels 
incidents entre aficionats en el partit de futbol entre la Unió 



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

SUMARI 11

Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de Tarragona del 21 
de juny de 2014
Tram. 314-13717/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que van tardar a actuar els agents de la Brigada Mòbil 
dels Mossos d’Esquadra en els incidents del partit de fut-
bol entre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de 
Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13718/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement pels agents dels Mossos d’Esquadra de la ten-
sió entre les aficions de la Unió Esportiva Llagostera i el Club 
Gimnàstic de Tarragona en el partit del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13719/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones lesionades arran dels incidents del partit de fut-
bol entre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de 
Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13720/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes amb relació a l’ús del català a l’Hospital del Vendrell
Tram. 314-13721/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els problemes amb relació a l’ús del català a l’Hospital del 
Vendrell
Tram. 314-13722/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses cobertes amb els ingressos de la concessió del 
servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat i 
el deute de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13723/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de les subvencions a les empreses i entitats cultu-
rals
Tram. 314-13724/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte Jove Companyia desenvolupat entre l’Institut del 
Teatre i el Teatre Nacional de Catalunya
Tram. 314-13725/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a repartir els ajuts als centres especials de treball 
i les empreses d’inserció
Tram. 314-13726/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes per a evitar els efectes negatius de la Llei 
general d’unitat de mercat en el model català de centres es-
pecials de treball
Tram. 314-13727/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses cobertes amb els ingressos de la concessió del 
servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 314-13728/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instal·lacions, les conduccions, els emissaris i les plantes de 
tractament per al sanejament d’aigües residuals de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13729/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la construcció de les conduccions, els emissaris i les 
plantes de tractament per al sanejament d’aigües residuals 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13730/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels fons europeus invertits en la construcció de 
conduccions, emissaris i plantes de tractament per al sa-
nejament d’aigües residuals de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona
Tram. 314-13731/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port del cànon de l’aigua ingressat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2007
Tram. 314-13733/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port del cànon de l’aigua ingressat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2008
Tram. 314-13734/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port del cànon de l’aigua ingressat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2009
Tram. 314-13735/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agència Catala-
na de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2010
Tram. 314-13736/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agència Catala-
na de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2011
Tram. 314-13737/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agència Catala-
na de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2012
Tram. 314-13738/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del cànon de l’aigua ingressat per l’Agència Catala-
na de l’Aigua en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2013
Tram. 314-13739/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equips d’atenció primària amb processos clínics integrats 
de diabetis, malaltia pulmonar obstructiva crònica i insufici-
ència cardíaca congestiva
Tram. 314-13740/10
Formulació p. 96
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població que rep atenció en oftalmologia dins l’atenció pri-
mària i el cost dels proveïdors
Tram. 314-13741/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població que rep atenció en salut mental dins l’atenció pri-
mària i el cost dels proveïdors
Tram. 314-13742/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població que rep atenció en l’aparell locomotor dins l’atenció 
primària i el cost dels proveïdors
Tram. 314-13743/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels dies de baixa laboral per patologies osteoar-
ticulars en el període 2010-2013 amb relació a la implanta-
ció de l’atenció en l’aparell locomotor dins l’atenció primària
Tram. 314-13744/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació de la recepta electrònica en els centres de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-13745/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació de la recepta electrònica en els centres de sa-
lut mental
Tram. 314-13746/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), 
en el període 2004-2014
Tram. 314-13747/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits, inclosos els sociosanitaris, dis-
ponibles a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13748/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13749/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13750/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13751/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes exter-
nes a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13752/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13753/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), 
en el període 2004-2014
Tram. 314-13754/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ingressades ateses a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13755/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13756/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució en la plantilla de professionals de quaranta hores a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13757/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució en la contractació del Servei Català de la Salut 
amb l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13758/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució en la facturació a tercers obligats al pagament a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13759/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució en les despeses anuals a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el pe-
ríode 2004-2014
Tram. 314-13760/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos, per especialitat, a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13761/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats comptables de l’Hospital Universitari de Bellvitge 
en el període 2004-2014
Tram. 314-13762/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de l’endeutament a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13763/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de les inversions a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13764/10
Formulació p. 104
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13765/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització a l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13766/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitat, a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13767/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13768/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’estades hospitalàries, per tipus, a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13769/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13770/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de productivitat de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13771/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge 
del període 2004-2014
Tram. 314-13772/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment del nivell d’activitat assistencial actual de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13773/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de totes les especialitats de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge
Tram. 314-13774/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits d’aguts que ha de tenir l’Hospital Universitari 
de Bellvitge per a ésser viable i sostenible
Tram. 314-13775/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos, per tipus de facturació a tercers, 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge en el període 2004-
2014
Tram. 314-13776/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació a tercers, altres que el Servei Català de Salut, a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13777/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial facturada a 
privats per l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13778/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial facturada a 
mútues per l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13779/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
procediments quirúrgics i proves diagnòstiques facturades 
a mútues i privats per l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13780/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat de consultes externes, per especialitat, facturades 
a mútues per l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13781/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat de consultes externes, per especialitat, facturades 
a privats per l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13782/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
altes hospitalàries, per especialitat, facturades a privats per 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13783/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
altes hospitalàries, per especialitat, facturades a privats per 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13784/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a procediments quirúrgics i proves diag-
nòstiques, garantits i no garantits, per tipus de qualificació 
econòmica dels usuaris, a l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13785/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a procediments quirúrgics i proves diag-
nòstiques, garantits i no garantits, per tipus de qualificació 
econòmica dels usuaris, a l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13786/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del servei d’ambulàncies als municipis de les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 314-13787/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abocament de terres contaminades provinents de les obres 
del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13788/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta d’una contractació d’assegurança d’assistència sa-
nitària amb Adeslas tramesa a les supervisores de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13789/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions de pacients de la llista d’espera per a intervenci-
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ons quirúrgiques de l’Hospital Germans Trias i Pujol a l’Hos-
pital General de Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13790/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions de pacients de la llista d’espera per a intervenci-
ons quirúrgiques d’hospitals públics a l’Hospital General de 
Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13791/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les derivacions de pacients de la llista d’espera per a proves 
diagnòstiques d’hospitals públics a l’Hospital General de 
Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13792/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació de l’Hospital General de Catalunya al Servei Cata-
là de la Salut per serveis i derivacions del 2011 ençà
Tram. 314-13793/10
Formulació p. 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió del laboratori de l’Hospital de Mataró
Tram. 314-13794/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió del magatzem de l’Hospital de Mataró
Tram. 314-13795/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament administratiu de l’Escola Pompeu Fabra del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-13796/10
Formulació p. 115
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures adoptades per a 
combatre l’exili juvenil
Tram. 310-00336/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les decisions i actuacions rela-
tives al Centre Penitenciari Puig de les Bas-
ses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 310-00337/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les previsions amb relació a l’as-
sistència sanitària durant l’estiu
Tram. 310-00338/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els serveis assistencials de sa-
lut per a l’estiu
Tram. 310-00339/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la prestació de serveis per a 
persones amb discapacitat
Tram. 310-00340/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures previstes per a 
afrontar la situació de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge
Tram. 310-00341/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació de la Llei orgàni-
ca de millora de la qualitat educativa
Tram. 310-00342/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el seu capteniment en matèria 
de defensa
Tram. 310-00343/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les execucions hipotecàries
Tram. 310-00344/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’ocultació del rostre en l’espai 
públic
Tram. 310-00345/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a fomentar la 
consolidació de noves activitats empresarials
Tram. 310-00346/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’Enquesta de salut de Catalu-
nya
Tram. 310-00347/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la crisi de 
Spanair
Tram. 317-00197/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les irregu-
laritats i els casos de corrupció que afecten 
alcaldes i ajuntaments
Tram. 317-00198/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la coope-
ració econòmica amb el País Valencià amb 
relació a interessos comuns
Tram. 317-00199/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el pressu-
post per a dur a terme l’estratègia industrial 
per a Catalunya
Tram. 317-00200/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’existència 
d’un pla alternatiu per a l’endemà del 9 de 
novembre
Tram. 317-00201/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el tanca-
ment de llits i l’externalització de serveis als 
hospitals públics
Tram. 317-00202/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el suport a 
la indústria
Tram. 317-00203/10

Substanciació

Sessió núm. 36, tinguda el 10.07.2014, DSPC-P 69.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions relatives a les llistes 
d’espera per a intervencions quirúrgiques de 
l’Hospital del Vendrell i el temps d’espera 
real dels pacients
Tram. 314-12196/10

Resposta del Govern
Reg. 72705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12196/10 
a 314-12198/10 us informo del següent:

A l’Hospital del Vendrell, el temps mig d’espera tant 
en pacients intervinguts com en pacients pendents 
d’intervenir, pel total de procediments garantits, és 
inferior als 6 mesos. No obstant això, el temps mig 
d’espera per la intervenció de pròtesi de maluc supera 
aquest temps. Això no significa que tots els pacients el 
superin, ja que es tenen en compte els criteris de prio-
rització, tant clínics com socials.

En el cas concret esmentat, la Regió Sanitària Camp 
de Tarragona en va tenir coneixement a través dels 
mitjans de comunicació, atès que la pacient en cap mo-
ment va contactar amb el Departament de Salut per 
exposar la situació.

Pel que fa a la informació facilitada a la pacient, cal 
dir que la informació publicada a la pàgina web del 
CatSalut correspon al temps mig d’espera i coincideix 
amb la informació de què disposa l’hospital ja que són 
els propis hospitals els que nodreixen d’informació 
l’aplicatiu de llistes d’espera del CatSalut.

Finalment, l’Hospital del Vendrell adreça a la Regió 
Sanitària Camp de Tarragona als pacients que sol-
licitin informació sobre el seu dret a ser intervinguts 
en altres centres en cas de superació del temps d’es-
pera dels procediments garantits. En aquest sentit, no 
es té constància que cap pacient s’hagi acollit a aquest 
dret en els darrers tres anys.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació de l’Hospital del Vendrell 
als pacients en llista d’espera de procedi-
ments quirúrgics del dret a operar-se en al-
tres centres si se supera el temps d’espera 
garantit
Tram. 314-12197/10

Resposta del Govern
Reg. 72705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12196/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients de l’Hospital 
del Vendrell derivats a altres centres per ha-
ver superat el temps d’espera garantit per a 
procediments quirúrgics
Tram. 314-12198/10

Resposta del Govern
Reg. 72705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12196/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió dels estocs de material mè-
dic a l’Hospital de Terrassa
Tram. 314-12222/10

Resposta del Govern
Reg. 72706 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12222/10 us 
informo del següent:

A l’Hospital de Terrassa, la gestió d’estocs és un pro-
jecte dinàmic i en millora contínua per adequar els es-
tocs/consums a les necessitats de cada servei. Tots els 
canvis es consensuen entre els responsables de cada 
servei i el departament de logística i es revisen en fun-
ció de les incidències. Per això, des del departament 
de logística, es registren les incidències dels diferents 
serveis i es tramet un comunicat general a tots els su-
pervisors per tal que siguin coneixedors de la situació 
plantejada i la possible alternativa.
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Quan hi ha un desabastiment, per tal que solucionar la 
incidència, en horari de dilluns a divendres de 8 a 17 h, 
es comunica al magatzem central i, fora d’aquest hora-
ri, cap de setmana i festius, la incidència es comunica 
al supervisor de guàrdia.

Durant els últims mesos, des del servei d’urgències, 
únicament s’han notificat dues incidències. La prime-
ra va ser la manca d’escovillons de la Grip A, degut a 
un trencament d’estoc del proveïdor que, com a únic 
fabricant, no tenia capacitat per abastir tota Europa. 
La incidència es va solucionar quan el laboratori de re-
ferència va donar una alternativa. La segona va ser un 
lot defectuós en uns catèters per via central, que s’uti-
litzen des de fa anys, i que el proveïdor va substituir.

Pel que fa a l’estalvi econòmic cal dir que la reduc-
ció d’estocs es va produir l’any 2012 i s’ha mantingut 
el 2013 i 2014. Així mateix s’ha treballat per millorar 
l’eficiència, optimitzant els consums, és a dir, establir 
cada vegada millor els estocs òptims en funció de totes 
les variables. Aquesta millora comporta un flux finan-
cer positiu amb la millora de la previsió de la deman-
da, la reducció d’errors, la millora l’avaluació inven-
taris, etc.

Finalment, cal destacar que la situació plantejada 
constitueix un fet puntual, que al Consorci Sanitari de 
Terrassa (CST) la ràtio d’incidències és baixa i que es 
treballa per prendre les mesures preventives i correcti-
ves que siguin necessàries. Els professionals del CST 
estan molt sensibilitzats per millorar contínuament 
la gestió d’estocs i actualment s’està treballant en no-
ves fórmules de càlcul per millorar-ne l’estacionalitat/
temporalitat d’alguns. En les darreres setmanes s’ha 
iniciat la implantació del sistema de dispensació auto-
màtica (Pyxis) a urgències, farmàcia, hospital de dia i 
unitat de cures intensives amb el qual s’optimitzarà la 
dispensació de farmàcia.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pèrdua de la gratuïtat dels tracta-
ments farmacèutics d’una malalta crònica, 
amb un doble trasplantament i una discapa-
citat reconeguda del 85%
Tram. 314-12223/10

Resposta del Govern
Reg. 72707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12223/10 us 
informo del següent:

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012 i 
el Reial decret 1191/2012, les condicions d’accés a la 
farmàcia reduïda van variar per a un conjunt impor-
tant de ciutadans, molts dels quals van deixar de com-
plir les condicions legalment exigides per tenir accés a 
la farmàcia reduïda.

L’esmentat marc normatiu estableix que tenen dret a la 
farmàcia reduïda, exclusivament les classes passives, 
és a dir, els titulars i els seus beneficiaris, d’una pensió 
de jubilació de la Seguretat Social, independentment de 
la seva edat.

El nivell d’aportació de cada ciutadà ve determinat per 
la normativa referenciada, sent l’INSS l’òrgan de l’Es-
tat competent per acreditar-ho en funció de la infor-
mació de què disposa i per reconèixer la condició de 
pensionista dels ciutadans.

Finalment, pel que fa al cas concret que es planteja a la 
pregunta, cal assenyalar que al CatSalut no li consta 
la formalització de cap reclamació.

Barcelona, 16 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a centres de 
submarinisme de les Illes Medes
Tram. 314-12277/10

Resposta del Govern
Reg. 72567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
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resposta a la pregunta parlamentària 314-12277/10 us 
informo del següent:

Pel que fa als expedients sancionadors a centres de 
submarinisme, se n’han obert 24 per un import global 
de 29.300 euros i motivats per dos supòsits:

– Desenvolupar activitats sense autorització precepti-
va o incomplir les condicions de les autoritzacions i 
altres requisits, obligacions, prohibicions o preceptes 
sobre el règim establert per aquesta llei, i també pels 
plans i les normes que la despleguen, i que no hi siguin 
tipificades de greus o molt greus.

– Fer transformacions en els hàbitats naturals i la co-
berta vegetal silvestre si contradiuen el que estableix 
aquesta llei o els plans que la despleguen i si els efec-
tes negatius generats són d’escassa entitat o si la rea-
litat física alterada es pot reparar en el termini de sis 
mesos.

En l’àmbit de la prevenció, els responsables de la ges-
tió del parc natural, conjuntament amb el Cos d’Agents 
Rurals, programaran les tasques de vigilància per a la 
temporada d’estiu per tal de comprovar el compliment 
adequat de les condicions fixades per a la pràctica de 
la immersió.

Barcelona, 1 de juliol de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions fetes pels agents ru-
rals per activitats d’immersió a les Illes Me-
des entre juny i setembre del 2013
Tram. 314-12278/10

Resposta del Govern
Reg. 72568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12278/10 us 
informo del següent:

D’acord amb l’article 5 de la Llei 17/2003, de 4 de juli-
ol, del Cos d’Agents Rurals, correspon al Cos d’Agents 
Rurals portar a terme la vigilància, la inspecció i la col-
laboració en la gestió en els espais naturals protegits, 
tant terrestres com marítims.

En el marc d’aquestes competències, des del mes de 
juny fins al mes de setembre de 2013 i com a conse-
qüència dels controls que els agents rurals fan al lito-
ral, en concret, a la zona del Parc Natural del Montgrí, 

les Illes Medes i el Baix Ter, s’han realitzat un total 
de 470 actuacions relacionades amb la vigilància i la 
inspecció d’activitats d’immersió i de pesca marítima 
recreativa. D’aquestes, 77 actuacions es corresponen 
amb inspeccions a centres d’immersió de les empreses 
que actuen a la zona de les Illes Medes.

Barcelona, 1 de juliol de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acomiadament de personal dels Ser-
veis d’Intervenció Especialitzada en Violèn-
cia Masclista
Tram. 314-12286/10

Resposta del Govern
Reg. 72345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a 
la pregunta parlamentària 314-12286/10 us informo que 
l’any 2013 es va fer un estudi per determinar les neces-
sitats, tant a nivell de la demanda quantitativa i de de-
rivacions, als diferents serveis especialitzats d’atenció a 
les dones en situació de violència masclista i els seus 
fills i filles per tal d’adequar l’oferta a la demanda i re-
organitzar, en els casos que fos necessari, els diferents 
efectius amb què es compta a cadascun dels serveis.

D’aquest estudi es dedueix que la mitjana de nom-
bre d’atencions directes a dones víctimes de violència 
masclista i el seus fills i filles se situa en dues atenci-
ons per professional i dia. Així, tot i que es considera 
molt important la tasca de difusió comunitària, els SIE 
han de focalitzar els seus esforços i efectius en l’aten-
ció i el tractament directe a les víctimes.

S’han analitzat els equips de professionals i la seva 
composició, i els SIE queden formats pels professionals 
següents: directora, jurista, psicòloga de dones, psicò-
loga infantil, treballadora social, educadora social.

Els servei d’inserció laboral dut a terme fins ara per la 
insertora laboral en plantilla, s’encarregarà a les enti-
tats socials de cada territori especialitzades en inser-
ció laboral i que pertanyen a la Xarxa Incorpora, i es 
farà de manera coordinada entre el SIE i la referent 
d’inserció de l’entitat insertora.

No hi ha una disminució pressupostària, sinó que es 
reordenen els recursos cobrint els espais de necessitat 
per tal de donar resposta territorialment a la deman-
da real.
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Tots els SIE estan gestionats per entitats socials, que fan 
tots els esforços per reubicar els professionals que 
puguin quedar afectats per la reordenació d’efectius.

Aquest any 2014 s’ampliarà la xarxa de recursos amb 
un Punt de Trobada a Tarragona i un SIE a Mataró-
Maresme.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les nòmines dels treballadors del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-12468/10

Resposta del Govern
Reg. 72468 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12468/10 us 
informo del següent:

La Generalitat de Catalunya demana el cofinançament 
del FSE per aquelles actuacions que són elegibles en el 
marc del Programa Operatiu del FSE (2077ES052PO007) 
d’acord amb els objectius establerts.

Les actuacions que poden ser elegibles pel FSE com-
porten diferents tipus de despesa i en molts casos entre 
aquestes despeses hi ha les nòmines dels treballadors 
que duen a terme les actuacions cofinançables. Dins 
de les actuacions elegibles en el marc del Programa 
Operatiu hi ha actuacions que realitzen tercers (em-
preses o entitats de diferents tipus) i també actuacions 
que pot realitzar la mateixa Generalitat.

En concret, les actuacions realitzades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) elegibles en les quals 
una part de les despeses són despeses de personal 
en l’actual període operatiu, s’emmarquen en l’Eix 
2 - Modernització i enfortiment de les institucions del 
mercat laboral i en l’Eix 5 - Assistència tècnica: pre-
paració, execució, seguiment i inspecció.

En aquest sentit, la despesa que es cofinancia és l’efec-
tivament realitzada i les nòmines de tots els treballa-
dors públics es regeixen pels mateixos imports en fun-
ció de la categoria i forma de contractació.

Així mateix, sempre que es demana el cofinançament 
del FSE per una nòmina perquè les tasques desenvolu-
pades formen part d’un projecte o actuació elegible, se 
n’informa als treballadors afectats, bé en el moment en 
què es formalitza el seu contracte o, bé en el moment 

en què l’actuació cofinançable en la que ell/a participa 
es prepara per a la seva certificació al FSE.

Pel que fa a la partida pressupostària on s’imputen les 
nòmines dels treballadors del SOC es detalla en el 
quadre annex

Per altra banda, no està previst que les agències priva-
des gestionin ofertes del SOC.

Barcelona, 2 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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 viatge de la vicepresidenta del Go-
vern al Marroc el febrer del 2014
Tram. 314-12501/10

Resposta del Govern
Reg. 72334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12501/10 us 
informo del següent:

Primerament, cal recordar que el Pla de Govern 2011-
2014 de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya 
prioritza vuit reptes als quals ha de donar resposta, en-
tre els quals hi ha la cultura, la identitat i la internacio-
nalització de Catalunya en un entorn de globalització. 
Per tal, doncs, de concretar aquesta voluntat en actua-
cions concretes, el Govern de la Generalitat participa 
al més alt nivell en diferents fòrums i organitzacions 
europeus.

En concret, el 21 de gener de 2010 es va endegar a 
Barcelona l’Assemblea Regional i Local Euromediter-
rània (ARLEM), com a espai institucional de diàleg 
per a les autoritats locals i regionals al si del Comitè 
de les Regions (CdR) i de la Unió per a la Mediterrà-
nia (UpM). Amb la seva creació es pretenia, entre al-
tres coses, millorar la cooperació entre les dues ribes 
de la Mediterrània (sud-nord) i mostrar que, malgrat 
les dificultats polítiques i institucionals, els ens terri-
torials col·laboren i són capaços de donar suport a la 
implantació i el desenvolupament de nous projectes de 
cooperació, tal com s’havia posat de manifest en la Ci-
mera de caps d’Estat del Procés de Barcelona, de París 
2008. L’objectiu de l’ARLEM és, per tant, establir un 
diàleg permanent entre representants polítics territo-
rials (governs locals i regionals) amb la Unió per la 
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Mediterrània i altres institucions internacionals en fa-
vor de la cooperació euromediterrània, i contribuir al 
desenvolupament dels seus territoris.

D’altra banda, la Conferència de les Regions Perifè-
riques Marítimes (CRPM), com a interlocutora de les 
institucions europees i dels governs nacionals, però in-
dependent d’unes i altres, actua des del 1973 per afa-
vorir la cohesió territorial al continent europeu i pro-
moure un desenvolupament més equilibrat de totes les 
regions d’Europa. La Vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat ostenta la representació de la presidència 
de la seva Comissió Intermediterrània per delegació 
del President de la Generalitat de Catalunya, i, com a 
tal, és membre de ple dret de l’ARLEM.

És per això que la Vicepresidenta del Govern i titu-
lar del Departament de Governació, Joana Ortega 
i Alemany, va participar en la 5a sessió plenària de 
 l’ARLEM, que va tenir lloc els dies 23 i 24 de febrer 
de 2014 a Tànger (Marroc). En el transcurs d’aquesta 
sessió plenària, la Vicepresidenta del Govern de la Ge-
neralitat va presentar oficialment l’informe Una políti-
ca de cohesió a la Mediterrània, del qual n’havia estat 
designada ponent.

Pel que fa als costos del viatge, la despesa ocasionada 
en concepte de protocol consta imputada a l’aplicació 
pressupostària d’atencions protocol·làries dels pressu-
postos de la Generalitat, concretament en la partida 
corresponent al codi 226.0002.

En compliment, doncs, del que estableix l’article 79 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, el conseller d’Economia i Coneixe-
ment tramet al Parlament, a títol informatiu i d’estudi 
per a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
i fa publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, trimestralment i dintre del trimestre següent, 
l’estat mensual de desenvolupament i d’execució del 
pressupost de la Generalitat i de les seves modifica-
cions.

I, finalment, d’acord amb la política de transparència 
de l’Administració, que és un dels eixos del Pla de Go-
vern 2013-2016, aquesta informació també es pot con-
sultar al web del Departament d’Economia i Conei-
xement, a la pàgina que publica l’estat mensual dels 
pressupostos de la Generalitat.

Barcelona, 30 de maig de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni anual amb l’Obra Social «la 
Caixa»
Tram. 314-12659/10

Resposta del Govern
Reg. 72482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12659/10, us 
informo del següent:

El departament d’Economia i Coneixement dóna a co-
nèixer puntualment, mitjançant el web, la informació 
relativa als convenis en matèria d’obra social subscrits 
per la Generalitat de Catalunya i «la Caixa», amb indi-
cació del nombre de projectes segons els àmbits d’ac-
tuació i l’import destinat a cadascun d’ells.

Pel que fa al detall de les entitats beneficiàries, no es 
poden facilitar aquestes dades atenent tant a la Llei or-
gànica de protecció de dades com a l’Obra Social de 
«la Caixa», que és l’única proveïdora de recursos eco-
nòmics del conveni, ja que la Generalitat no en fa cap 
aportació monetària.

El passat dia 15 d’abril es va signar el conveni marc 
de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i «la 
Caixa» en els camps social, educatiu, mediambiental i 
cultural per al 2014. Durant les properes setmanes es-
tà previst que se signi el conveni específic. A partir de 
llavors es presentaran, se seleccionaran i s’adjudicaran 
els projectes i no serà fins l’any 2015 que es disposi de 
l’estat d’execució del conveni d’enguany.

Quant a la selecció de les entitats a finançar, els po-
tencials beneficiaris dels ajuts s’han d’adreçar simul-
tàniament tant a l’Obra Social de «la Caixa» com a la 
Generalitat (concretament al departament competen-
cial de l’àmbit temàtic a què correspongui cada projec-
te). Els projectes són analitzats i valorats per ambdues 
parts i l’adjudicació s’efectua per consens.

Barcelona, 30 de juny de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris que s’apliquen amb relació 
a la sol·licitud de presència policial pel trans-
port sanitari
Tram. 314-12726/10

Resposta del Govern
Reg. 72438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12726/10, us 
informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra atén 
tots els requeriments que efectuen les dotacions de 
transport sanitari.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies de trànsit als professio-
nals del transport sanitari
Tram. 314-12736/10

Resposta del Govern
Reg. 72439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12736/10 us 
informo del següent:

El tractament que es dóna a les denúncies per infrac-
cions comeses amb vehicles de transport sanitari és el 
mateix que per a la resta de conductors professionals, 
d’acord amb les previsions establertes a la normativa 
vigent d’aplicació i especialment la continguda a l’ar-
ticle 11.4 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vià-
ria referida a l’ús del cinturó de seguretat.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe jurídic sobre la suspensió de 
la prestació econòmica vinculada al servei 
d’atenció residencial
Tram. 314-12745/10

Resposta del Govern
Reg. 72668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12745/10, 
pressuposem que la pregunta fa referència a un infor-
me jurídic emès pel Bufet d’Advocats Vallbé en data 5 
de març de 2014 encarregat per l’Associació Catalana 
de Recursos Assistencials (ACRA).

L’informe conté una part substancial bàsicament des-
criptiva i conclou amb una valoració parcial de la nor-
mativa vigent perquè no integra en les seves conclu-
sions el conjunt de l’ordenament jurídic aplicable en 
matèria de serveis socials, atès que no té en considera-
ció altres preceptes importants tant de la Llei 39/2006, 
de 4 de desembre, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependència 
com de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis so-
cials, que resultarien d’aplicació i que necessàriament 
les administracions públiques competents en la matè-
ria han de tenir presents en defensa de l’interès general 
i amb prevalença sobre qualsevol altre interès.

Barcelona, 3 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dispositius que s’activen des del 
112 en els casos de persones amb agitació 
psicomotora
Tram. 314-12788/10

Resposta del Govern
Reg. 72440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12788/10, us 
informo del següent:

El procediment consensuat amb tots els cossos opera-
tius d’emergència determina els avisos que el 112 rea-
litza per als casos d’agitació psicomotora, que consis-
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teixen en el traspàs de la trucada de l’alertant i de les 
dades telemàtiques de l’incident al Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) i en l’enviament de dades te-
lemàtiques al cos de Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fet que la concessió definitiva d’una 
subvenció del Departament de Cultura no 
garanteixi de cobrar-la
Tram. 314-12859/10

Resposta del Govern
Reg. 72748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12859/10 us 
informo del següent:

Les bases generals de les convocatòries de subvencions 
de 2014 del Departament de Cultura s’han adequat a 
allò que preveu la Llei 2/2014, de 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector pú-
blic, que estableix l’obligació d’incloure en les bases re-
guladores de la concessió de subvencions o ajuts (com a 
causa de modificació de les resolucions de concessió) la 
possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, 
com a conseqüència de les restriccions que derivin del 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. Aquesta mesura, doncs, pretén 
dotar l’Administració dels instruments necessaris per 
complir aquests objectius i poder donar una resposta als 
possibles desajustos pressupostaris.

El Departament de Cultura considera que aquesta mo-
dificació no atempta contra el principi de seguretat ju-
rídica i que s’ha introduït preventivament, de manera 
singular i transitòria, atesa la situació excepcional dels 
pressupostos. Així, en cas de greus restriccions pressu-
postàries, el Departament podria decidir prioritzar de-
terminades actuacions per excloure-les de l’afectació, tot 
tenint en compte que les subvencions sempre han estat 
considerades estratègiques pel Departament de Cultura.

No s’ha previst ni calculat l’efecte de la seva hipotètica 
aplicació perquè el Departament no té cap interès en ha-
ver-la d’aplicar, sinó que s’ha limitat a complir preventiva-
ment amb les disposicions de la llei de mesures. D’igual 
manera, no té la voluntat de continuar incloent aquesta clàu-
sula en les bases reguladores de subvencions de propers 
exercicis, si no ho determina una propera Llei de mesures.

Amb l’objectiu d’evitar al màxim l’afectació d’una 
eventual situació de restricció pressupostària, s’infor-
ma que enguany s’han escurçat els terminis de resolu-
ció de les convocatòries de subvencions, el que perme-
trà emetre la major part de les obligacions de pagament 
abans de l’estiu i evitarà l’impacte que podrien causar 
eventuals restriccions pressupostàries, que en cap cas 
afectarien a obligacions ja contretes.

Cal tenir en compte, doncs, que en el cas de les sub-
vencions, les entitats bancàries concedeixen préstecs 
per quantitats ja obligades. De fet, els certificats d’ac-
ceptació de la cessió sempre fan referència expressa 
al caràcter revocable de les subvencions. És per això 
que, de cara a les entitats bancàries que puguin estu-
diar l’atorgament de préstecs, la situació no ha canviat 
per la incorporació d’aquesta clàusula.

Tampoc no s’ha inclòs la clàusula en cap dels conve-
nis culturals que comporten subvencions, ni hi ha in-
tenció fer-ho, però en tot cas, i tal com preveuen les 
bases, s’hauria de fer sempre amb la conformitat del 
beneficiari.

Barcelona, 4 de juliol de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del nombre d’efectius i de vehi-
cles del parc de bombers de l’Ametlla de Mar
Tram. 314-12864/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12864/10, 
314-12865/10, 314-12866/10, 314-12867/10, 314-12868/10, 
314-12869/10, 314-12870/10, 314-12871/10, 314-12872/10, 
314-12873/10, 314-12874/10, 314-12875/10, 314-12876/10, 
314-12877/10 i 314-12878/10, us informo del següent:

S’especifica en annex el nombre d’efectius i el nombre 
de vehicles assignats en els darrers cinc anys als parcs 
de bombers de les poblacions a què fan referència les 
preguntes.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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 l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers d’Amposta
Tram. 314-12865/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers d’Ascó
Tram. 314-12866/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Cambrils
Tram. 314-12867/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Falset
Tram. 314-12868/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Gandesa
Tram. 314-12869/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Montblanc
Tram. 314-12870/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre d’efectius 
i de vehicles del parc de bombers de Móra 
d’Ebre
Tram. 314-12871/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Reus
Tram. 314-12872/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Tarragona
Tram. 314-12873/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Tortosa
Tram. 314-12874/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers d’Ulldecona
Tram. 314-12875/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Valls
Tram. 314-12876/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 314-12877/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles del parc de bombers del Vendrell
Tram. 314-12878/10

Resposta del Govern
Reg. 72441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12864/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra d’Amposta
Tram. 314-12879/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12879/10, 
314-12880/10, 314-12881/10, 314-12882/10, 314-12883/10, 
314-12884/10, 314-12885/10, 314-12886/10, 314-12887/10, 
314-12888/10, 314-12889/10, 314-12890/10 i 314-12891/10, 
us informo del següent:

S’especifica en annex l’evolució del nombre d’efectius 
i de vehicles utilitzats en els darrers cinc anys a les de-
pendències dels Mossos d’Esquadra de les poblacions 
a què fan referència les preguntes.

Barcelona, 2 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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 l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Cambrils
Tram. 314-12880/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Móra d’Ebre
Tram. 314-12881/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
dels Mossos d’Esquadra de Tarragona
Tram. 314-12882/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Reus
Tram. 314-12883/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Salou i Vila-seca
Tram. 314-12884/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Tarragona
Tram. 314-12885/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Tortosa
Tram. 314-12886/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Valls
Tram. 314-12887/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra del Vendrell
Tram. 314-12888/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Falset
Tram. 314-12889/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Gandesa
Tram. 314-12890/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius i de 
vehicles de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Montblanc
Tram. 314-12891/10

Resposta del Govern
Reg. 72562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12879/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització prevista per a les sales 
de comandament dels Mossos d’Esquadra a 
les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 314-12950/10

Resposta del Govern
Reg. 72563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12950/10, 
314-12951/10, 314-12952/10, 314-12953/10 i 314-
12954/10 us informo del següent:

La Direcció General de la Policia ha iniciat un projec-
te que té com a objectiu l’optimització de la gestió de 
les sales de comandament de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra, responent a criteris d’efici-
ència i d’eficàcia. Aquest projecte aborda qüestions di-
verses tals com l’anàlisi de l’actual model territorial de 
sales, la coordinació entre elles, incloent les funcions 
que tenen assignades i els procediments que les regu-
len i l’afectació que suposa la incorporació de noves 
tecnologies, entre d’altres.

En aquest projecte es preveuen diferents escenaris 
quant al nombre final de sales de comandament, el seu 
abast territorial, les funcions, la coordinació i l’impac-
te en la gestió de les sales que tindrà la incorporació de 
noves solucions tecnològiques. En aquests moments el 
projecte es troba en fase inicial de definició del reque-
riment i de les propostes de resolució, motiu pel qual 
encara no es pot aportar una informació més precisa a 
les qüestions plantejades.

Barcelona, 2 de juliol de2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització prevista per a les sales 
de comandament dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12951/10

Resposta del Govern
Reg. 72563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12950/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de sales de comanda-
ment dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12952/10

Resposta del Govern
Reg. 72563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12950/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal previst per a cobrir les 
funcions de les sales de comandament dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12953/10

Resposta del Govern
Reg. 72563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12950/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització de la gestió de les sa-
les de comandament dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12954/10

Resposta del Govern
Reg. 72563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12950/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida presencial de denúncies 
durant el patrullatge dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12956/10

Resposta del Govern
Reg. 72564 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12956/10 us 
informo del següent:

Les funcions que desenvolupa la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra en l’àmbit de la seguretat 
ciutadana ja inclou la possibilitat de recollir les denún-
cies al carrer mitjançant uns formularis ad hoc per de-
terminats tipus de fets delictius.

Convé destacar que la via més idònia per recollir una 
denúncia, en funció de les circumstàncies de l’actua-
ció i de la tipologia del fet, l’assenyalen els agents ac-
tuants.

Barcelona, 2 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures adoptades per a 
combatre l’exili juvenil
Tram. 310-00336/10

Anunci
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 72776 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les mesures desenvolupades pel Govern 
de la Generalitat per combatre l’exili juvenil?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les decisions i actuacions rela-
tives al Centre Penitenciari Puig de les Bas-
ses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 310-00337/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 72777 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent 
sobre les decisions i actuacions relatives al centre pe-
nitenciari Puig de les Basses, de Figueres, per tal que 
li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les actuacions i decisions adoptades pel 
Departament de Justícia en l’obertura del centre peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà) 
i la planificació penitenciària actual?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les previsions amb relació a l’as-
sistència sanitària durant l’estiu
Tram. 310-00338/10

Anunci
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 72779 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre les previsions d’assistència sanitària durant 
l’estiu.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els serveis assistencials de sa-
lut per a l’estiu
Tram. 310-00339/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 72792 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
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Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
els serveis assistencials de salut per aquest estiu?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la prestació de serveis per a 
persones amb discapacitat
Tram. 310-00340/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 72793 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
prestació de serveis a les persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures previstes per a 
afrontar la situació de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge
Tram. 310-00341/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72796 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Ge-
neralitat per fer front a la situació actual de l’Hospital 
de Bellvitge?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació de la Llei orgàni-
ca de millora de la qualitat educativa
Tram. 310-00342/10

Anunci
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72798 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 142 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

– Qué acciones tiene previsto adoptar el Govern pa-
ra garantizar en Cataluña la implantación de la Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa desde el 
inicio del curso 201-2015?

Palacio del Parlamento, 7 de julio de 2014

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el seu capteniment en matèria 
de defensa
Tram. 310-00343/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72799 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de 
defensa?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les execucions hipotecàries
Tram. 310-00344/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72801 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les 
dades de l’Institut Nacional d’Estadística que afirma 
que Catalunya concentra el 21% de les execucions hi-
potecàries de tot l’Estat?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’ocultació del rostre en l’espai 
públic
Tram. 310-00345/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 72803 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina es la previsió del Govern respecte a l’oculta-
ció del rostre a l’espai públic?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a fomentar la 
consolidació de noves activitats empresarials
Tram. 310-00346/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 72804 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines polítiques esta portant a terme el Govern per 
fomentar la consolidació de noves activitats empresa-
rials?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’Enquesta de salut de Ca-
talunya
Tram. 310-00347/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 72805 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern dels darrers resultats 
de l’Enquesta de Salut de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00197/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72338 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00198/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 72758 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del President de la Genera-
litat en relació a la situació política i social que viu el 
país?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00199/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 72775 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00200/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 72791 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00201/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72797 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del Par-
lament, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00202/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72800 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Govern en relació a l’actual si-
tuació política?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00203/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 72806 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la normativa i la naturalesa 
jurídica de l’ens gestor de sanitat previst per 
a la demarcació de Tarragona
Tram. 311-01508/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70166 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Davant de l’anunci de la creació d’un nou «ens gestor» 
de la sanitat a la demarcació de Tarragona que possi-
bilitaria l’entrada de l’entitat privada Xarxa Sanitària i 
Social Santa Tecla que ja té activitat concertada amb 
el CatSalut: 

– Sota quina normativa es constituirà aquest nou ens?

– Quina serà la seva naturalesa jurídica?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el consell rector del sector 
sanitari del Tarragonès i el Baix Penedès
Tram. 311-01509/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70167 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El 13 de març de 2013 es va signar un Conveni Marc 
de col·laboració, coordinació i cooperació en matèria 
de salut del sector sanitari Tarragonès-Baix Penedès 
dels diferents proveïdors i centres sanitaris del que for-
men part l’Hospital Universitari Joan XXIII, GIPSS i 
Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i Fundació Santa 
Tecla organitzats en un Consell Rector: 

– Quines persones formen part d’aquest Consell Rector?

– Quines funcions té assignades aquest Consell Rector?

– Qui és el Coordinador General d’aquest Consell Rec-
tor i quines funcions té encomanades?

– Quins aspectes s’han desenvolupat, a data d’avui, 
d’aquest Conveni Marc?

– Quins Plans Funcionals ha posat en marxa el Con-
sell Rector en el Marc del Conveni de Col·laboració?

– Quins Plans Funcionals preveu posar en marxa el 
Consell Rector en el Marc del Conveni Marc?

– Quin és el pressupost assignat als Plans Funcionals 
d’Atenció Domiciliària, de Rehabilitació, d’Urgències?

– Quin és el pressupost dels programes concertats i 
les aportacions a la Xarxa Sanitària i Social Sant Te-
cla per: PADES, PISA, Rehabilitació i Hospitalització 
Domiciliària?

– Com explica que dins del Pla Funcional de les ur-
gències nomes tanquin les urgències dels CAP gestio-
nats per ICS i no les dels CAP gestionats per la Xarxa 
Santa Tecla?

– Qui ha estat nomenat i/o designat per impulsar el Pla 
Funcional d’Urgències?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 35

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procés d’integració de 
l’entitat Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla 
en el sector sanitari públic
Tram. 311-01510/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70168 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern lògic i coherent iniciar un pro-
cés de fusió i «creació de sinèrgies» amb una entitat 
de capital privat com la Xarxa Sanitària i Social San-
ta Tecla quan encara no s’han establert les sinèrgies 
i millores entre els serveis públics com l’Hospital 
 Joan XXIII i el GIPSS, la qual cosa queda palesa, 
sense anar més lluny, en la impossibilitat de compar-
tir informació dels pacients de rehabilitació per in-
compatibilitats dels programes informàtics?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el proveïdor del programa de 
rehabilitació de l’Institut Català de la Salut i 
de Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Tram. 311-01511/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70169 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina empresa ha elaborat el nou programa infor-
màtic de la Unitat de Rehabilitació ICS i GIPSS, al 
qual no tenen accés els especialistes de primària?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pressupost per a l’aten-
ció primària a la regió sanitària del Camp 
de Tarragona del 2012 ençà i el previst per 
al 2014
Tram. 311-01512/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70170 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és el pressupost previst el 2014 per a l’Atenció 
Primària de l’ICS a la Regió Sanitària de Tarragona? 
Quin va ser el pressupost del 2013 i del 2012?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pressupost per a l’atenció 
primària del CAP Muralles, de Tarragona, i 
de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
Tram. 311-01513/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70171 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el pressupost d’Atenció Primària de Salut a 
la Regió Sanitària de Tarragona que reben l’EBA CAP 
Muralles i la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inclusió de membres de 
la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla en el 
consell d’administració de l’empresa pública 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Tram. 311-01514/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70172 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El Parlament va aprovar el 20 de febrer de 2014 la Re-
solució 541/X que en seu punt segon instava el Go-
vern de la Generalitat a assegurar que els membres del 
Consell d’Administració (GIPSS) no tenen conflicte 
d’interessos amb la sanitat privada.

– Creu el Govern què en els nomenaments d’en Joan 
Maria Adserà Gebellí, gerent de la Xarxa Sanitària i 
Social Santa Tecla, i d’en Francesc Pujol Inglés, direc-
tiu de la Xarxa Santa Tecla, com a vocals del Consell 
d’Administració del GIPSS hi ha conflicte d’interessos?

– Creu el Govern que amb la composició actual del 
Consell d’Administració del GIPSS dóna compliment 
a la Resolució 541/X?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el possible conflicte d’inte-
ressos arran de l’adjudicació del contracte 
de bugaderia fet per l’empresa pública Ges-
tió i Prestació de Serveis de Salut
Tram. 311-01515/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70173 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Consell d’Administració de GIPSS ha adjudicat 
mitjançant concurs públic el contracte de bugaderia a 
la mateixa empresa Centre Especial de Treball Santa 
Tecla que pertany a la Fundació Sociosanitària i So-
cial Santa Tecla i que presta els serveis a la Xarxa 
Sanitària i Social Santa Tecla, creuen que hi ha con-
flicte d’interessos en aquesta decisió?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el barem de puntuació del 
contracte de bugaderia fet per l’empresa pú-
blica Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Tram. 311-01516/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70174 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el barem de puntuació inclòs al Plec de 
clàusules del concurs públic que ha adjudicat la buga-
deria a l’esmentada empresa?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reducció pressupostà-
ria prevista per a l’empresa pública Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut el 2014
Tram. 311-01519/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70177 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la reducció pressupostària prevista al 2014 
per al GIPSS?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reducció pressupostà-
ria prevista per a l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona, el 2014
Tram. 311-01520/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70178 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la reducció pressupostària prevista al 2014 
per a l’Hospital Universitari Joan XXIII?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reducció de les llistes 
d’espera a l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 311-01521/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70179 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 38

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com farà front l’Hospital Universitari Joan XXIII a 
l’increment de l’activitat per reduir les llistes d’espera 
amb la reducció prevista que hom apunta serà al vol-
tant dels 8 milions d’euros?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els signants del conveni de 
col·laboració, coordinació i cooperació en 
matèria de salut del sector sanitari del Tar-
ragonès i el Baix Penedès
Tram. 311-01522/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70180 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el fet 
que tornin a coincidir en el Marc del Conveni de Col-
laboració coordinació i cooperació en matèria de salut 
del sector sanitari Tarragonès-Baix Penedès, el Conse-
ller Boi Ruiz, el Dr. Joan Maria Adsera i el Dr. Xavier 
Singla els quals van estar associats en la Fundación Ar-
gentina Santa Tecla que va gestionar l’Hospital Mater-
no Infantil El Milagro a Salta (Argentina) del 2007 al 
2010, el Conseller llavors director general de la Funda-
ció Unió Catalana d’Hospitals, el Dr. Adserà directiu de 
la Xarxa Social i sanitària Santa Tecla i el Dr. Xavier 
Singla, responsable de la Fundació Santa Tecla a Salta.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nomenament del director 
territorial de Salut al Camp de Tarragona
Tram. 311-01523/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70181 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern que el nomenament com a 
director Territorial de Salut al Camp de Tarragona 
del Dr. Josep Mercadé Orriols, que va ser director 
de Gestió Clínica de la Xarxa Sanitària i Social de 
Santa Tecla i que ocupa el càrrec de vicepresident del 
Consell d’Administració de GIPSS pot esdevenir un 
motiu de manca de confiança en el sector de la salut 
pública?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els programes amb relació a 
la nutrició en el període 2003-2014 i les pers-
pectives de futur per mitjà d’un pla director 
de nutrició
Tram. 311-01524/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71454 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins han estat els programes del Departament de 
Salut i de la resta de Departaments de la Generalitat 
en relació a la nutrició en el període 2003-2014 i qui-
nes són les perspectives de futur a través de la planifi-
cació estratègica d’un Pla Director de Nutrició?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució dels programes 
amb relació a les malalties metabòliques en 
el període 2003-2013 i les perspectives de 
futur per mitjà d’un pla director
Tram. 311-01525/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71455 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució de programes del Departa-
ment de Salut en relació a les malalties metabòliques, 
inclosa la Diabetis, els darrers deu anys 2003-2013 i 
quines són les perspectives de futur a través de la pla-
nificació estratègica d’un Pla Director?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució dels programes 
amb relació a les malalties digestives en el 
període 2003-2013 i els plans de futur per 
mitjà d’un pla director
Tram. 311-01526/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71456 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució dels programes del Depar-
tament de Salut en relació a malalties digestives dels 
darrers deu anys 2003-2013 i quins són els plans de fu-
tur a través de la planificació estratègica d’un Pla Di-
rector?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució dels programes 
amb relació a les malalties infeccioses en el 
període 2003-2013 i les perspectives de fu-
tur per mitjà d’un pla director
Tram. 311-01527/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71457 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quina ha estat l’evolució dels programes de malal-
ties infeccioses del Departament de Salut en el perío-
de 2003-2013 i quines són les perspectives de futur a 
través de la planificació estratègica d’un Pla Director?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de les malalties he-
matològiques en el període 2003-2013 i les 
perspectives de futur per mitjà d’un pla director
Tram. 311-01528/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71458 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució de les malalties hematolò-
giques en el període 2003-2013 i quines són les pers-
pectives de futur pel que fa a la necessària planificació 
estratègica a través d’un Pla Director?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a impulsar 
la presentació de propostes a la convocatò-
ria «Acció pel clima» del programa Life de la 
Comissió Europea
Tram. 311-01553/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72013, 73615 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quines mesures ha adoptat, o pensa adoptar el go-
vern, per impulsar que, des de Catalunya es presentin 
propostes a la convocatòria de l’any 2014 de la Comis-
sió europea, per la concessió d’ajuts del subprograma 
«Acció pel Clima» del programa LIFE destinat espe-
cíficament a la concepció i posta en pràctica de soluci-
ons innovadores per respondre al desafiament del can-
vi climàtic al conjunt d’Europa?

Palau del Parlament, 26 de juny 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 el contracte, la retribució 
i les comeses d’un assessor de la gerència 
única de l’Institut Català de la Salut i de l’em-
presa pública Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut
Tram. 311-01554/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72075 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan es va aprovar la gerència única entre l’ICS 
i el GIPSS entre els motius argumentats hi havia el 
d’aprimar l’estructura directiva, la cúpula de càrrecs 
de gestió, l’assessor del nou gerent Dr. Pere Montser-
rat, per quin ens està contractat? del pressupost de 
quin ens es paga la seva nòmina i quines són les se-
ves comeses?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a la contrac-
tació d’un assessor per a la gerència única 
de l’Institut Català de la Salut i de l’empre-
sa pública Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut
Tram. 311-01555/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72076 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan es va aprovar la gerència única entre l’ICS 
i el GIPSS entre els motius argumentats hi havia el 
d’aprimar l’estructura directiva, la cúpula de càrrecs de 
gestió, com justifica el govern la contractació d’un as-
sessor del nou gerent Dr. Pere Montserrat?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement de l’agressió 
a un noi al metro de Barcelona
Tram. 311-01556/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72193 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 03.07.2014

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: 

– Té constància el Departament d’Interior de l’agres-
sió perpetrada per un possible grup nazi contra un noi 
al Metro de Barcelona que està corrent gravada per la 
Xarxa?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a identificar 
i detenir els autors d’una agressió a un noi al 
metro de Barcelona
Tram. 311-01557/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72194 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 03.07.2014

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 mesures ha adoptat el Departament d’Inte-
rior per identificar i detenir als autors d’una agressió 
contra un noi al Metro de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació d’una denún-
cia per l’agressió a un noi al metro de Bar-
celona
Tram. 311-01558/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72195 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 03.07.2014

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 parla-
mentari: 

– Ha estat presentada alguna denúncia per la presump-
ta agressió d’un grup nazi contra un noi al Metro de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la pertinença a un grup 
neo nazi dels autors de l’agressió a un noi al 
metro de Barcelona
Tram. 311-01559/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72196 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 03.07.2014

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: 

– Li consta al Departament d’Interior si els autors 
d’una agressió gravada al Metro de Barcelona poden 
formar part d’algun grup neonazi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la connexió dels autors 
de l’agressió a un noi al metro de Barcelona 
amb grups violents d’extrema dreta
Tram. 311-01560/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72197 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 03.07.2014

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: 

– Li constà al Departament d’Interior si el grup autor 
d’una agressió al metro de Barcelona podria estar con-
nectat amb altres grups violents d’extrema dreta?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos disponibles per 
al transport sanitari urgent amb el nou mo-
del d’atenció d’emergències
Tram. 311-01561/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72202 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins seran els recursos disponibles de transport sa-
nitari urgent amb el nou model d’atenció a les emer-
gències?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre i la distribució 
territorial dels vehicles d’intervenció ràpida 
(VIR) de transport sanitari urgent
Tram. 311-01562/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72203 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà el nombre i la distribució territorial dels 
nous vehicles VIR de transport sanitari urgent dispo-
nibles amb el nou model d’atenció a les emergències?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos de transport sa-
nitari addicionals necessaris per al nou dis-
positiu d’atenció d’emergències
Tram. 311-01563/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72204 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El nou dispositiu d’atenció a les emergències (cot-
xe amb tècnic i metge) necessitarà d’altres recursos de 
transport sanitari? De ser així, en quins casos i quins 
recursos?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el personal i el perfil profes-
sional necessaris per al nou model d’atenció 
d’emergències sanitàries
Tram. 311-01564/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72205 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà el personal i perfil professional necessari 
amb el nou model d’atenció a les emergències sanità-
ries?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost previst en el concurs 
del transport sanitari urgent per als vehi-
cles del nou model d’atenció d’emergències
Tram. 311-01565/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72206 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el cost previst en el nou concurs de transport 
sanitari per la compra dels nous vehicles per al nou 
dispositiu de metge i tècnic de transport sanitari avan-
çat a les emergències?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de vehicles de 
suport vital bàsic previst en el concurs del 
transport sanitari urgent
Tram. 311-01566/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72207 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de vehicles de suport vital bàsic 
previst pel nou concurs de transport sanitari?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’hores de cober-
tura dels vehicles de suport vital bàsic previst 
en el concurs del transport sanitari urgent
Tram. 311-01567/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72208 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà el nombre d’hores de cobertura dels vehi-
cles de suport vital bàsic previstes al nou concurs de 
transport sanitari?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’hores de cober-
tura dels vehicles de suport vital avançat pre-
vist en el concurs del transport sanitari urgent
Tram. 311-01568/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72209 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà el nombre d’hores de cobertura dels vehi-
cles de suport vital avançat previstos al nou concurs de 
transport sanitari?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la distribució territorial, el 
nombre i el tipus de vehicles de suport vital 
avançat previstos en el concurs del trans-
port sanitari urgent
Tram. 311-01569/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72210 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina serà la distribució territorial i el nombre de 
vehicles de suport vital avançat i la tipologia d’aquests 
previstos al nou concurs de transport sanitari?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de les  urgències 
i les emergències mèdiques prevista en el 
concurs del transport sanitari urgent
Tram. 311-01570/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72211 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com es pensa cobrir l’atenció a les urgències i les 
emergències mèdiques amb el nou concurs de trans-
port sanitari?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les aportacions del Servei 
Català de la Salut a l’Institut Pere Mata, de 
Reus (Baix Camp), del 2011 ençà
Tram. 311-01571/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72442 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

L’any 2011 el Comitè d’Empresa de l’Institut Pere Ma-
ta de Reus va signar un pacte en el qual els i les treba-
lladores acceptaven que l’empresa apliqués retallades 
de sous en funció de les retallades dels ingressos que 
aplicava el CatSalut a l’Institut Pere Mata.

– Quines quantitats ha aportat el CatSalut a l’Institut 
Pere Mata durant els anys 2011, 2012, 2013 i Quina 
quantitat pensa aportat durant el 2014?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la disminució de les aporta-
cions del Servei Català de la Salut a l’Institut 
Pere Mata, de Reus (Baix Camp), el 2014
Tram. 311-01572/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72443 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– L’Institut Pere Mata argumenta per fer una nova re-
tallada salarial al personal que durant el 2014 hi hau-
rà una disminució global dels ingressos provinents 
del CatSalut de 448.000 €, el Govern pot corroborar 
aquestes afirmacions?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ampliació del capital social 
de l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01573/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72444 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del govern envers l’amplia-
ció de capital de l’Institut Pere Mata de 4’5 milions 
prevista per aquest any i que sumada a les realitzades 
en els darrers anys suposen un increment del més del 
100 % del capital social des del 2008?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ampliació del capital social 
de l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp), 
amb relació a les retallades de les condici-
ons laborals
Tram. 311-01574/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72445 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Opina el govern que és ètic que l’Institut Pere Mata 
ampliï el capital social amb els beneficis obtinguts a 
costa de les retallades de salaris i de les condicions la-
borals dels treballadors i treballadores?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la intervenció en el conflicte 
laboral de l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 311-01575/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72446 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

L’Institut Pere Mata és una empresa que, malgrat les 
retallades en les aportacions del CatSalut, segueix te-
nint beneficis la qual cosa és positiva, però palesa una 
manca de voluntat de solucionar un conflicte laboral 
que s’arrossega des del 2008 quan es van congelar els 
salaris per primer cop i que s’ha agreujat des del 2011 
amb les retallades salarials, per aquests motius i en 
tant que és una empresa proveïdora de serveis del Cat-
Salut 

– Pensa el Govern intervenir en aquest conflicte que 
pot posar en risc la qualitat dels serveis que presta 
l’Institut Pere Mata?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la mediació en el conflicte 
laboral de l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 311-01576/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72447 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Exercirà el Govern de mediador en el conflicte en-
tre el personal treballador i la direcció de de l’Institut 
Pere Mata?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació de retallades sa-
larials a l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 311-01577/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72448 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu el Govern que és lícit que una empresa (l’Ins-
titut Pere Mata) proveïdora de serveis del sistema de 
salut de Catalunya amb beneficis apliqui polítiques sa-
larials que rebaixen els salaris del personal i els com-
plements de responsabilitat culpabilitzant d’aquesta 
rebaixa a la Generalitat per la retallada d’aportacions?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el trasllat dels pacients 
psiquiàtrics aguts de l’Institut Pere Mata a 
l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01578/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72449 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan es realitzarà el trasllat dels pacients psiquià-
trics aguts de l’institut Pere Mata a l’Hospital Sant Jo-
an de Reus?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pacients psi-
quiàtrics aguts que es traslladaran de l’Ins-
titut Pere Mata a l’Hospital Sant Joan, de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01579/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72450 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre de pacients psiquiàtrics aguts es tras-
lladaran de l’Institut Pere Mata a Sant Joan de Reus?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el trasllat de personal de 
l’Institut Pere Mata a l’Hospital Sant Joan, 
de Reus (Baix Camp), per a atendre-hi paci-
ents psiquiàtrics aguts
Tram. 311-01580/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72451 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Es traslladarà personal de l’institut Pere Mata a 
l’Hospital Sant Joan de Reus per atendre al pacients 
psiquiàtrics aguts o seran atesos pel mateix personal 
de Sant Joan?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’ampliació de 
la plantilla de l’Hospital Sant Joan, de Reus 
(Baix Camp), per a atendre-hi pacients psi-
quiàtrics aguts
Tram. 311-01581/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72452 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En el cas dels pacients psiquiàtrics aguts de l’institut 
Pere Mata traslladats a l’hospital Sant Joan de Reus 
siguin atesos pel personal de l’hospital, quina previsió 
d’ampliació de plantilla hi ha?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de traspassar la 
Residència Sociosanitària Monterols a l’Ins-
titut Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 311-01582/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72453 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Hi ha previsió de traspassar la Residència sociosani-
tària Monterols a l’ICASS?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el control i el seguiment dels 
comptes del Grup Pere Mata
Tram. 311-01583/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72454 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 10.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin control i seguiment exerceix l’administració 
pública sobre els comptes del Grup Pere Mata i especi-
alment de la Fundació Pere Mata?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les despeses cobertes 
amb els ingressos de la concessió del ser-
vei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona
Tram. 311-01584/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72515 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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.

La Disposició Addicional Primera de la Llei 10/2011 
«Òmnibus» estableix que els ingressos provinents de 
la prestació «a què doni lloc l’explotació i la gestió de 
les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat 

de manera indirecta [...] s’han de destinar a l’exercici 
de les competències de la Generalitat en matèria d’ai-
gües».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin és el detall de les despeses que s’han cobert 
amb els gairebé 300 M€ inicials aconseguits mitjan-
çant la concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat a 
l’empresa Acciona i els pagaments anuals del «cànon 
concessional»?

2. Quines despeses associades al cicle de l’aigua es-
tà previst cobrir amb els 800 M€ que es pretenen in-
gressar com a compensació per les infraestructures de 
sanejament realitzades fins al moment en l’àmbit de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import associat a les inver-
sions no finalistes ni amortitzades que l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha de pagar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 311-01585/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72516 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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.

Aproximadament el 75% de les infraestructures de sa-
nejament dependents de l’ACA han estat finançades 
amb fons de cohesió de la Unió Europea a fons perdut, 
és a dir, el pagament real rondaria els 250 M€. El que 
no han cobert els Fons de Cohesió s’ha fet mitjançant 
endeutament de l’ACA. Caldria indicar i restar, en pri-
mer lloc, les inversions fetes amb fons europeus i espe-
cificar el romanent d’inversions executat contra endeu-
tament de l’ACA. En segon lloc, dels 250 M€ restants, 
donat que el Cànon ja existeix, cal descomptar l’amor-
tització ja realitzada per la ciutadania de l’AMB, que 
des de fa anys paga part d’aquesta amortització a tra-
vés del Cànon de l’aigua a l’ACA.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Atesos aquests precedents, quin és l’import real as-
sociat a les inversions no finalistes ni amortitzades que 
l’AMB hauria de fer l’ACA?

2. De mantenir-se la valoració inicial de 800 M€, no 
estaríem forçant els ajuntaments de l’AMB i la ciuta-
dania a pagar per segona vegada les instal·lacions de 
sanejament en alta de l’AMB?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió que l’Àrea Metro-
politana de Barcelona vengui els actius de 
sanejament que té transferits
Tram. 311-01586/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72517 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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.

La Memòria econòmica de l’AMB contempla que 
«l’Àrea Metropolitana de Barcelona necessita disposar 
del temps suficient per dissenyar, desenvolupar i tan-
car un procediment de licitació que inclourà almenys 
els processos principals següents: 

1. Oferir i establir els requeriments dels licitadors que 
optin a l’adquisició dels actius per a la seva gestió.

2. Els licitadors requeriran valorar els actius i negociar 
amb entitats financeres l’obtenció dels recursos neces-
saris per fer la inversió».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern de la Generalitat la possibilitat 
que l’AMB es vengui els actius de sanejament trans-
ferits?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la revaloració de la compo-
sició percentual de la Societat d’Economia 
Mixta amb una aportació de capital públic
Tram. 311-01587/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72518 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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.

Al novembre de 2012, just en el moment d’aprovar la 
constitució d’una Societat d’Economia Mixta (SEM) 
a l’AMB per tal de dur a terme l’abastament i saneja-
ment de l’aigua, la valoració dels actius públics apor-
tats a la mateixa en concepte de sanejament s’elevà als 
50,5 M€. Avui veiem amb claredat que s’han produït 
inversions de l’odre de 800 M€, en aquest sentit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Es procedirà a una revaloració de la composició per-
centual de la SEM computant una aportació de capital 
públic de l’ordre de 800 M€?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el mecanisme financer per a 
ingressar l’import del deute de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona
Tram. 311-01588/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72519 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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 
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pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

La legislació actual impossibilita que l’AMB pugui as-
sumir el deute de 800 M€ que la Generalitat pretén 
derivar en concepte d’inversions realitzades. Queda 
clar que aquests es pagaran amb el traspàs d’una part 
del Cànon de l’aigua, però tot fa pensar que en realitat 
s’instrumentalitzarà la SEM, participada en un 85% 
per Agbar, per tal d’accedir a crèdit privat.

En el supòsit anterior, en el qual Agbar passaria a ser 
un banquer de la Generalitat, com ja ho és Acciona, 
a través de l’emissió de bons o ampliació de capital a 
30 anys amb un interès que rondaria el 3,5% per tal 
d’ingressar amb celeritat els 800 M€. Això implicaria 
que la ciutadania hauria de pagar a través d’un Cànon 
de l’aigua diferit a Agbar de l’ordre de 800 M€ més 
d’interessos, és a dir, estem en definitiva generant més 
deute a la Generalitat que dificultarà la seva capacitat 
inversora en el futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin serà el mecanisme financer que s’utilitzarà per 
ingressar els 800 M€ i el paper que podria tenir Ag-
bar?

2. Quin serà el sobrecost financer vinculat a l’ingrés 
dels 800 M€ que pagarà tota la ciutadania?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la imputació d’algun im-
post al pagament que l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona ha de fer a l’Agència Catalana de 
l’Aigua en concepte d’inversions en infraes-
tructures de sanejament en alta
Tram. 311-01589/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72520 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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.

Segons el Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modifi-
cació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’AMB, el fet 
que l’AMB realitzi «un pagament únic a l’Agència Ca-
talana de l’Aigua» pel concepte de «les inversions realit-
zades amb contribucions de l’Administració Hidràuli-
ca de Catalunya per a la construcció d’infraestructures 
de sanejament en alta de l’àmbit territorial de la llei del 
AMB» implica l’obligació de tributar l’Impost de Socie-
tats en el mateix, això suposaria una reducció multimilio-
nària de l’ingrés que podria rondar els 200 M€ a Espanya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’haurà d’imputar l’Impost de Societats o algun altre 
impost en l’operació i, per tant, quin serà l’ingrés net 
que percebrà la Generalitat i quin el Govern central i 
sota quins conceptes?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aportació del cànon de l’ai-
gua prevista per a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 311-01590/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72521 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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.

Els costos d’explotació de les instal·lacions de saneja-
ment en alta a l’AMB no superen els 35 M€, per con-
tra la valorització del Cànon de l’aigua que paguen els 
ciutadans de l’AMB per tal de dur a terme inversions 
a les conques que abasteixen l’AMB així com políti-
ques d’equilibri territorial s’eleva als 150 M€. Una va-
loració simplement recaptatòria ens portaria una visió 
fragmentada del cicle integral de l’aigua i de la pròpia 
Catalunya. La planificació hidrològica de Catalunya 
seria totalment inviable si, per exemple, es simplifiqu-
és la transferència del Cànon de l’aigua al terme muni-
cipal que el recaptes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Donada la rellevància d’una mesura així per Catalu-
nya, quina aportació del cànon es preveu fer a l’AMB 
i com es justificarà?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reducció de les inversions 
de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 311-01591/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72522 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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.

En el cas que l’aportació del cànon de l’ACA superi els 
35 M€ es produirà una davallada de les inversions ai-
gües amunt així com també la pèrdua d’inversions que 
contribueixen a distribuir la riquesa i reduir les desi-
gualtats territorials. Dit d’una altre manera, cas de pro-
duir-se un traspàs del Cànon de l’aigua a l’AMB d’en-
tre 100 M€ o 150 M€ s’estarien reduint els ingressos de 
l’ACA de l’odre del 25% - 35% durant 30 anys, amb la 
conseqüent davallada de les inversions aigües en alta i 
la pèrdua d’Inversions que contribuirien a la distribució 
de la riquesa i a reduir les desigualtats territorials, po-
sant en perill també el compliment del Pla Hidrològic 
de Catalunya i, per tant, de la Directiva Marc d’Aigua.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quina serà la davallada d’inversions de l’ACA a la 
resta de Catalunya d’una derivació superior als 35 M€?

2. Com executarà l’ACA les mesures contemplades al 
Programa de Mesures del Pla de Gestió del Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya? I com acomplirà el 
bon estat ecològic fixat a la Directiva Marc d’Aigua?

3. Quina posició adoptarà el Govern davant la petició 
d’altres regions que puguin tenir un «Cànon exceden-
tari» en el terme municipal?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consulta als organismes 
competents sobre la destinació dels ingres-
sos del cànon de l’aigua a la reducció de 
dèficit
Tram. 311-01592/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72523 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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 Cànon de l’Aigua es va crear «com a ingrés espe-
cífic del règim economico-financer de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, la naturalesa jurídica del qual és la 
d’impost amb finalitat ecològica». Atès que sembla 
que estiguem davant d’una operació purament finan-
cera del Govern de la Generalitat que queda lluny de la 
finalitat del Cànon de l’Aigua i de les funcions de l’Agèn 
cia Catalana de l’Aigua, no només és qüestionable la 
utilització de fons europeus en aquesta operació, tan-
mateix que es fa evident que estem davant d’un refi-
nançament del deute de la Generalitat per tal de ge-
nerar ingressos ficticis i falsejar el tancament del seu 
dèficit anual, la qual cosa seria una greu irresponsabi-
litat que fins i tot podria fer necessari l’arbitratge de la 
pròpia Comissió Europea.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’ha consultat amb els organismes competents 
(IGAE, Eurostat) si el producte d’aquesta operació es 
podrà destinar efectivament a reduir el dèficit?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el trasllat del Centre de 
Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llo-
bregat (Baix Llobregat) al Centre d’Alt Ren-
diment de Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 311-01593/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72537 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari 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 oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines raons justifiquen el trasllat de l’equipament 
del Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) Esplugues 
al CAR de Sant Cugat del Vallès?

– Quin és el deute actual del CTE Esplugues?

– Quin és el nombre d’alumnes matriculats al CTE Es-
plugues?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els hotels d’entitats i les en-
titats que en fan ús
Tram. 311-01594/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72538 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari 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 oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre actual d’Hotels d’Entitats a Ca-
talunya?

– Quin és el nombre actual d’entitats ubicades a Hotels 
d’Entitats a Catalunya?

– Quantes d’aquestes entitats han estat desnona-
des a Catalunya des de l’any 2010, desglossat de forma 
anual? Quina és la funció social de cadascuna d’aques-
tes entitats?

– Quin és el deute que manté la Generalitat de Catalu-
nya amb aquestes entitats?

– Quin és el cost anual de l’assegurança obligatòria 
a la que han de fer front les entitats per poder fer ús 
de les dependències dels Hotels d’Entitats i els serveis 
que n’ofereixen?

– Quina quantitat reben de forma anual aquestes enti-
tats, en concepte de subvenció?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les despeses cobertes 
amb els ingressos de la concessió del ser-
vei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona
Tram. 311-01595/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72589 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quin és el detall de les despeses associades a l’exer-
cici de les competències de la Generalitat en matèria 
d’aigües que s’han cobert amb els ingressos proce-
dents del primer pagament, o ingrés inicial i dels suc-
cessius cànons concessionats anuals, aconseguits per 
la concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat a l’em-
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presa Acciona, en compliment de la disposició addici-
onal primera de la llei 10/2011?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les instal·lacions, les con-
duccions, els emissaris i les plantes de trac-
tament per al sanejament d’aigües residuals 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 311-01596/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72590 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quina és la relació detallada i desglossada per uni-
tats funcionals de les instal·lacions, conduccions, emis-
saris i plantes de tractament, associades al sanejament 
d’aigües residuals dins l’àmbit de l’actual Àrea metro-
politana de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de la construcció de les 
conduccions, els emissaris i les plantes de 
tractament per al sanejament d’aigües resi-
duals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 311-01597/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72591 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quin va ser el cost total de la construcció i instal-
lació de les conduccions, emissaris i plantes de tracta-
ment, associades al sanejament d’aigües residuals dins 
l’àmbit de l’actual Àrea metropolitana de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels fons europeus 
invertits en la construcció de conduccions, 
emissaris i plantes de tractament per al sa-
nejament d’aigües residuals de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona
Tram. 311-01598/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72592 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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 
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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: 

– Quin és l’import total dels fons de cohesió i d’al-
tres fons europeus rebuts directament o indirectament 
per mitjà de l’administració general de l’Estat que es 
van invertir en la construcció i instal·lació de les con-
duccions, emissaris i plantes de tractament, associades 
al sanejament d’aigües residuals dins l’àmbit de l’actual 
Àrea metropolitana de Barcelona, desglossats instal-
lació per instal·lació?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import del cànon de l’aigua 
ingressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2007
Tram. 311-01600/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72594 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2007?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import del cànon de l’aigua 
ingressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2008
Tram. 311-01601/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72595 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2008?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import del cànon de l’aigua 
ingressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2009
Tram. 311-01602/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72596 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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 
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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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2009?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import del cànon de l’aigua 
ingressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2010
Tram. 311-01603/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72597 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2010?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import del cànon de l’aigua 
ingressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2011
Tram. 311-01604/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72598 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2011?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import del cànon de l’aigua 
ingressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2012
Tram. 311-01605/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72599 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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 
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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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2012?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import del cànon de l’aigua 
ingressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el 2013
Tram. 311-01606/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72600 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2013?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agressió a un noi al metro de Barce-
lona
Tram. 314-13634/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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. Té constància el Departament d’Interior de l’agres-
sió perpetrada per un possible grup nazi contra un noi 
al Metro de Barcelona que està corrent gravada per la 
Xarxa?

2. Quines mesures ha adoptat el Departament d’Inte-
rior per identificar i detenir als autors d’una agressió 
contra un noi al Metro de Barcelona?

3. Ha estat presentada alguna denúncia per la pre-
sumpta agressió d’un grup nazi contra un noi al Metro 
de Barcelona?

4. Li consta al Departament d’Interior si els autors 
d’una agressió gravada al Metro de Barcelona poden 
formar part d’algun grup neonazi?

5. Li consta al Departament d’Interior si el grup autor 
d’una agressió al metro de Barcelona podria estar con-
nectat amb altres grups violents d’extrema dreta?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions d’emmagatzematge de 
la marihuana comissada a la comissaria del 
Mossos d’Esquadra de Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès)
Tram. 314-13635/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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 quines condicions s’emmagatzema en la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra de Vilafranca del Pene-
dès la marihuana decomissada?

– Aquesta marihuana es diposita en passadissos i patis 
interiors de l’equipament policial?

– La comissaria disposa d’espais adients per els deco-
misos?

– Considera el Govern que la marihuana dipositada en 
aquestes condicions reuneix unes mínimes condicions 
de salut laboral pels agents que hi treballen?

– I de seguretat?

– Quines mesures adoptarà el Govern per evitar que es 
tornin a produir situacions com aquestes?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a les obres d’ampli-
ació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-13636/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Òscar 
Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el pressupost total de les obres d’ampliació 
del col·legi els Raiers de la Pobla de Segur?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Òscar Ordeig i 
Molist, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres d’am-
pliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-13637/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Òscar 
Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és actualment l’estat d’execució de les obres 
d’ampliació del col·legi els Raiers de la Pobla de Segur?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Òscar Ordeig i 
Molist, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’empresa Codeco amb 
relació a les obres d’ampliació de l’Esco-
la Els Raiers, de la Pobla de Segur (Pallars 
Jussà)
Tram. 314-13638/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Òscar 
Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import del deute de la Generalitat de Ca-
talunya amb l’empresa Codeco pel que respecta les 
obres d’ampliació del col·legi Raiers de la Pobla de 
Segur?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Òscar Ordeig i 
Molist, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de les obres de l’Esco-
la Els Raiers, de la Pobla de Segur (Pallars 
Jussà)
Tram. 314-13639/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Òscar 
Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern creu que les obres d’ampliació de l’esco-
la els Raiers de la Pobla de Segur estaran enllestides 
abans de l’inici del proper curs escolar?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Òscar Ordeig i 
Molist, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 314-13640/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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: 

El deute comptabilitzat pendent de cobrament de la 
Generalitat amb l’Ajuntament de Sant Adrià és de 
2.116.440,38 €. Aquest deute provoca un romanent de 
tresoreria negatiu de –542.186,46 € i un greu problema 
de liquiditat que fa que l’Ajuntament no pugui atendre 
el pagament de proveïdors en els terminis legalment 
establerts i que podria provocar la paralització de pro-
jectes previstos per l’Ajuntament o, fins i tot, un ajus-
tament pressupostari.

1. Quin és el detall del deute que la Generalitat té amb 
l’Ajuntament de Sant Adrià, amb les quantitats, els 
conceptes i les dates en les quals s’hauria d’haver pro-
duït els corresponents pagaments?

2. Quina és la previsió que fa el Govern per eixugar el 
deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Sant 
Adrià?

3. Té previst el Departament d’Economia realitzar el 
pagament en diferents terminis?

4. Quina és la previsió pel que fa al pagament del deu-
te d’1.368.975,14 € de la Generalitat amb l’Ajuntament 
corresponent a la Llei de Barris?

5. L’Ajuntament té previst concertar una operació per 
import de 3.700.000 € per finançar la construcció del 
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nou mercat municipal. Pensa el Govern autoritzar la 
sol·licitud de crèdit, donat que l’Ajuntament no ha po-
gut complir amb l’obligació legal de liquidar el pres-
supost amb romanen positiu i complir els terminis de 
pagament de proveïdors, perquè el Govern no abona el 
deure pendent amb l’Ajuntament?

6. Quins contactes i reunions ha mantingut el Govern 
amb l’Ajuntament de Sant Adrià per resoldre la situ-
ació?

7. Quines alternatives ha ofert el Govern a l’Ajunta-
ment de Sant Adrià per fer front a la greu situació 
creada?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la notificació de malaltia de declara-
ció urgent o de brot epidemiològic per part 
de l’Hospital de Mataró arran dels casos de 
persones infectades pel virus Chikungunya
Tram. 314-13641/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– L’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha 
confirmat recentment quatre casos de persones infec-
tades pel virus Chikungunya localitzats a les comar-
ques del Maresme i la Selva, tots ells atesos a l’hospi-
tal de Mataró, segons fonts del Consorci Sanitari del 
Maresme. Hi ha hagut notificació de malaltia de de-
claració urgent i/o de brot epidemiològic per part de 
l’hospital de Mataró?

– En cas de resposta afirmativa a l’anterior pregunta, 
en quin moment es va produir la notificació de malal-
tia de declaració urgent i/o de brot epidemiològic per 
part de l’hospital de Mataró?

– Quan temps ha transcorregut entre la notificació de 
malaltia de declaració urgent i/o de brot epidemiològic 
per part de l’hospital de Mataró i l’adopció de mesures 

de control adequades per protegir la salut dels ciuta-
dans?

– Es disposa de confirmació per part de laboratori de 
la sospita de brot epidemiològic?

– Quines actuacions i mesures de control està portant 
a terme el Departament de Salut davant l’alerta epide-
miològica d’aquest?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recepta electrònica
Tram. 314-13642/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Podem considerar que la recepta electrònica és un 
sistema consolidat a Catalunya?

– Podem considerar que la recepta electrònica ha 
aportat bons resultats en la gestió eficient dels medica-
ments a Catalunya?

– Quins han estat els resultats en la gestió eficient dels 
medicaments a Catalunya? Resposta quantificada.

– Quin és el nivell d’integració dels usuaris al nou 
sistema de la recepta electrònica? Resposta quanti-
ficada.

– Quin és el nivell d’integració dels professionals al 
nou sistema de la recepta electrònica? Resposta quan-
tificada.

– Quin és el nivell de reducció de visites per a la reco-
llida de receptes als centres de salut? Resposta quan-
tificada.

– Quin és el nivell d’estalvi en paper als centres de sa-
lut per la implantació de la recepta electrònica? Res-
posta quantificada.
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– Quin ha estat el cost total i definitiu d’implantació 
del sistema de la recepta electrònica? Resposta quanti-
ficada, detallant partida per partida dels costos.

– S’ha arribat al moment en que els estalvis generats 
per la implantació de la recepta electrònica han cobert 
els costos totals i definitius d’implantació del sistema? 
Resposta quantificada.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancament de serveis 
sanitaris al juliol i l’agost del 2014
Tram. 314-13643/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió de tancaments de plantes hospi-
talàries, ambulatoris i altres infraestructures i serveis 
sanitaris durant els propers mesos de juliol i agost de 
2014? Desglossat per mesos i per tipologia d’infraes-
tructura i servei sanitari.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13644/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles per a cadascun dels anys del període 2010-2014 a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, per especialitats, a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13645/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, desglossat per tipologia i/o especialitats, inclosos 
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els sociosanitaris i llarga estada, per a cadascun dels 
anys del període 2010-2014 a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13646/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de progra-
macions quirúrgiques a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi, per a cadascun dels anys del període 
2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi en el perío-
de 2010-2014
Tram. 314-13647/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital de Sant Jo-
an Despí Moisès Broggi, per a cadascun dels anys del 
període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el pe-
ríode 2010-2014
Tram. 314-13648/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 64

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi, per a cadascun dels anys 
del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions de consultes externes, per especiali-
tats, a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13649/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de consultes externes a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi, desglossat per especialitats, per 
a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de proves diagnòstiques a l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi en el perío-
de 2010-2014
Tram. 314-13650/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques a l’Hospital de Sant Jo-
an Despí Moisès Broggi, desglossat per tipus de prova, 
per a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències ate-
ses a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13651/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ateses a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, 
per a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències amb 
ingrés ateses a l’Hospital de Sant Joan Des-
pí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13652/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgènci-
es ingressades ateses a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi, per a cadascun dels anys del període 
2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències am-
bulatòries ateses a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13653/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ambulatòries ateses a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi, per a cadascun dels anys del període 
2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de professio-
nals de quaranta hores a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13654/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de professio-
nals equivalents a 40 hores, desglossat per categories, 
a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, per a 
cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Ser-
vei Català de la Salut amb l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi en el perío-
de 2010-2014
Tram. 314-13655/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72382 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la contractació del Cat-
Salut amb l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Brog-
gi, per a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi en el període 
2010-2014
Tram. 314-13656/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72383 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi, per a cadascun dels anys del període 
2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les despeses anuals a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
en el període 2010-2014
Tram. 314-13657/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quina ha estat l’evolució en les despeses anuals a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, desglos-
sat per tipus de despesa, per a cadascun dels anys del 
període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos a l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el pe-
ríode 2010-2014
Tram. 314-13658/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72385 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos de l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi, desglossat per 
tipus, per a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats comptables de l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès Broggi del perí-
ode 2010-2014
Tram. 314-13659/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72386 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els resultats comptables 
de l’exercici a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi, desglossat per tipus de resultat, per a cadascun 
dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el 
període 2010-2014
Tram. 314-13660/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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Quina ha estat l’evolució en l’endeutament de l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi, desglossat per 
tipus, per a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les inversions a l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès Broggi en el pe-
ríode 2010-2014
Tram. 314-13661/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72388 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les inversions a l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi, per a cadascun 
dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució de les amortitzacions a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
en el període 2010-2014
Tram. 314-13662/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72389 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les amortitzacions de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, per a 
cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13663/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72390 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalitza-
ció de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, 
per a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitat, a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13664/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72391 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalitza-
ció del Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, 
desglossat per especialitats, per a cadascun dels anys 
del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de consultes ex-
ternes a l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13665/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72392 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de consul-
tes externes a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 

Broggi, per a cadascun dels anys del període 2010-
2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’estades hospi-
talàries, per tipus, a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi en el període 2010-2014
Tram. 314-13666/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72393 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’estades hos-
pitalàries de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi, desglossat per tipus, per a cadascun dels anys 
del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a procediments 
quirúrgics i proves diagnòstiques garantits i 
no garantits, per tipus de qualificació econò-
mica dels usuaris, a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13667/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72394 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall del temps d’espera de procedi-
ments quirúrgics i proves diagnòstiques garantits i 
no garantits desglossat pel tipus de qualificació eco-
nòmica dels usuaris a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’altes hospitalàries, 
per especialitats, facturades a mútues per 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13669/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72396 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de l’activitat hospitalària (altes), 
desglossada per especialitats, facturada a mútues per 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’altes hospitalàries, per 
especialitats, facturades a privats per l’Hos-
pital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13670/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de l’activitat hospitalària (altes), 
desglossada per especialitats, facturada a privats per 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de consultes externes, per 
especialitat, facturades a privats per l’Hos-
pital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13671/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72398 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de l’activitat de consultes externes 
desglossada per especialitat, facturada a privats per 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de consultes externes, per 
especialitat, facturades a mútues per l’Hos-
pital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13672/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72399 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari:

– Quin és el detall de l’activitat de consultes externes 
desglossada per especialitat, facturada a mútues per 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de procediments quirúrgics 
i proves diagnòstiques, garantits i no garan-
tits, facturats a mútues i a privats per l’Hos-
pital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13673/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72400 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de tots el procediments quirúrgics i 
proves diagnòstiques, garantits i no garantits, facturats 
tant a mútues com a privats per l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors d’activitat 
assistencial facturada a mútues per l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13674/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72401 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució, total i desglossada per anys 
des del 2010, dels indicadors d’activitat assistencial 
facturada a mútues a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors d’activitat 
assistencial facturada a privats per l’Hos-
pital de Sant Joan Despí Moisès Broggi del 
2010 ençà
Tram. 314-13675/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució, total i desglossada per 
anys des de 2010, dels indicadors d’activitat assistenci-
al facturada a privats a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la facturació a tercers al-
tres que el Servei Català de Salut de l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13676/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Quin és el detall de la facturació a tercers, exceptu-
ant el Servei Català de Salut, relacionada amb el total 
de l’activitat de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos, per tipus de 
facturació a tercers, de l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13677/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució dels ingressos de l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi, desglossat per 
tipus de facturació a tercers?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits d’aguts necessaris 
per a la viabilitat i la sostenibilitat de l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13678/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el nombre de llits d’aguts que estima el 
Govern amb que ha de comptar l’Hospital de Sant 

Joan Despí Moisès Broggi perquè sigui viable i sos-
tenible?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de totes les especia-
litats de l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi
Tram. 314-13679/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Pensa el Govern que s’han de mantenir totes les es-
pecialitats de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del nivell d’activitat 
assistencial actual de l’Hospital de Sant Jo-
an Despí Moisès Broggi
Tram. 314-13680/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
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del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Pensa el Govern que l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi ha de mantenir el nivell d’activitat as-
sistencial actual?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de comple-
xitat de l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi del període 2010-2014
Tram. 314-13681/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de com-
plexitat de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Brog-
gi, per a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de produc-
tivitat de l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi del període 2010-2014
Tram. 314-13682/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de produc-
tivitat de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, 
per a cadascun dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès Broggi del perí-
ode 2010-2014
Tram. 314-13683/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari:
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– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi, per a cadascun 
dels anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a desbloquejar els pro-
cessos d’adopció amb la Federació Russa
Tram. 314-13684/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar una 
nova legislació que exigeix un tractat bilateral d’adop-
cions internacionals, deixant bloquejat els processos 
d’adopcions amb els països amb els quals no tingués 
un conveni bilateral. Aquesta legislació va provocar 
que es paressin els processos d’adopció de més de 500 
famílies a tota Espanya que ja havien viatjat a Rússia 
per conèixer els nens i acceptar l’assignació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les gestions que ha fet el Govern de la 
Generalitat amb el Govern de l’Estat per solucionar 
la situació en què es troben les famílies que estan pen-
dents de processos d’adopció en la Federació Russa, 
especialment a Xità?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació amb les famílies amb 
processos d’adopció bloquejats amb la Fe-
deració Russa
Tram. 314-13685/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar una 
nova legislació que exigeix un tractat bilateral d’adop-
cions internacionals, deixant bloquejat els processos 
d’adopcions amb els països amb els quals no tingués 
un conveni bilateral. Aquesta legislació va provocar 
que es paressin els processos d’adopció de més de 500 
famílies a tota Espanya que ja havien viatjat a Rússia 
per conèixer els nens i acceptar l’assignació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la comunicació que manté el Departament 
de Benestar Social i Família amb les famílies que es-
tan pendents de processos d’adopció en la Federació 
Russa, especialment a Xità?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies adoptants a la 
Federació Russa del 2010 ençà
Tram. 314-13686/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
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del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar una 
nova legislació que exigeix un tractat bilateral d’adop-
cions internacionals, deixant bloquejat els processos 
d’adopcions amb els països amb els quals no tingués 
un conveni bilateral. Aquesta legislació va provocar 
que es paressin els processos d’adopció de més de 500 
famílies a tota Espanya que ja havien viatjat a Rússia 
per conèixer els nens i acceptar l’assignació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de famílies catalanes adoptants a 
Rússia durant els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014?

– Quin és el nombre de famílies catalanes en què es 
troben en processos d’adopció a Rússia actualment?

– Quin és el nombre de famílies catalanes que te-
nen el procés d’adopció a Rússia bloquejat per la fal-
ta d’un conveni bilateral d’adopcions entre Rússia i 
Espanya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les regions de la Federació Russa amb 
adopcions per part de famílies catalanes
Tram. 314-13687/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar una 
nova legislació que exigeix un tractat bilateral d’adop-
cions internacionals, deixant bloquejat els processos 
d’adopcions amb els països amb els quals no tingués 
un conveni bilateral. Aquesta legislació va provocar 
que es paressin els processos d’adopció de més de 500 
famílies a tota Espanya que ja havien viatjat a Rússia 
per conèixer els nens i acceptar l’assignació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les regions de Rússia on hi ha adopcions 
per part de les famílies del nostre país?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les regions de la Federació Russa que 
admeten els certificats de les comunitats 
autònomes per a prosseguir els processos 
d’adopció a falta de conveni bilateral
Tram. 314-13688/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72416 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar una 
nova legislació que exigeix un tractat bilateral d’adop-
cions internacionals, deixant bloquejat els processos 
d’adopcions amb els països amb els quals no tingués 
un conveni bilateral. Aquesta legislació va provocar 
que es paressin els processos d’adopció de més de 500 
famílies a tota Espanya que ja havien viatjat a Rússia 
per conèixer els nens i acceptar l’assignació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines regions de Rússia admeten els certificats 
emesos pels Governs de les Comunicats Autònomes 
d’Espanya a les famílies perquè els processos d’adop-
ció puguin tirar endavant a falta del conveni?

– Quines regions no admeten aquest certificat?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de certificats emesos per 
a prosseguir els processos d’adopció a falta 
de conveni bilateral amb la Federació Russa
Tram. 314-13689/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar una 
nova legislació que exigeix un tractat bilateral d’adop-
cions internacionals, deixant bloquejat els processos 
d’adopcions amb els països amb els quals no tingués 
un conveni bilateral. Aquesta legislació va provocar 
que es paressin els processos d’adopció de més de 500 
famílies a tota Espanya que ja havien viatjat a Rússia 
per conèixer els nens i acceptar l’assignació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants certificats ha emès el Govern de la Genera-
litat a les famílies adoptants a Rússia per poder tirar 
endavant els processos d’adopcions a falta del conveni 
a les diferents regions russes?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’entitats col·laboradores 
d’adopció internacional amb conveni amb la 
Generalitat
Tram. 314-13690/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-

ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar una 
nova legislació que exigeix un tractat bilateral d’adop-
cions internacionals, deixant bloquejat els processos 
d’adopcions amb els països amb els quals no tingués 
un conveni bilateral. Aquesta legislació va provocar 
que es paressin els processos d’adopció de més de 500 
famílies a tota Espanya que ja havien viatjat a Rússia 
per conèixer els nens i acceptar l’assignació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre d’Entitats Col·laboradores d’Adop-
ció Internacional (ECAI) que tenen conveni signat ac-
tualment amb el Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats col·laboradores d’adopció 
internacional amb conveni amb la Generali-
tat actuant a la Federació Russa
Tram. 314-13691/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar 
una nova legislació que exigeix un tractat bilateral 
d’adopcions internacionals, deixant bloquejat els pro-
cessos d’adopcions amb els països amb els quals no 
tingués un conveni bilateral. Aquesta legislació va 
provocar que es paressin els processos d’adopció de 
més de 500 famílies a tota Espanya que ja havien vi-
atjat a Rússia per conèixer els nens i acceptar l’assig-
nació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines Entitats Col·laboradores d’Adopció Interna-
cional (ECAI) que tenen conveni amb el Govern de la 
Generalitat estan actuant a Rússia actualment?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies que han anat a 
Rússia amb entitats col·laboradores d’adop-
ció internacional amb conveni amb la Gene-
ralitat del 2010 ençà
Tram. 314-13692/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

A l’estiu del 2013 el Govern de Rússia va aprovar una 
nova legislació que exigeix un tractat bilateral d’adop-
cions internacionals, deixant bloquejat els processos 
d’adopcions amb els països amb els quals no tingués 
un conveni bilateral. Aquesta legislació va provocar 
que es paressin els processos d’adopció de més de 500 
famílies a tota Espanya que ja havien viatjat a Rússia 
per conèixer els nens i acceptar l’assignació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de famílies que les Entitats Col-
laboradores d’Adopció Internacional (ECAI) que te-
nen conveni amb el Govern de la Generalitat han por-
tat a Rússia durant els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 
2014?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’afectats per malalties me-
tabòliques congènites
Tram. 314-13693/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72423 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el nombre de persones afectades per malal-
ties metabòliques congènites a Catalunya, desglossat 
per regions sanitàries?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les malalties metabòliques congènites 
amb major prevalença
Tram. 314-13694/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72424 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quines són les patologies amb major prevalença a Ca-
talunya entre les malalties metabòliques congènites?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de dispensació far-
macèutica utilitzats per a la medicació de 
les malalties metabòliques congènites
Tram. 314-13695/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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 dispensació farma-
cèutica s’utilitzen amb la medicació de malalties 
metabòliques congènites? Quin és cost anual d’a-
questa?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions del Servei Català de 
la Salut a l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix 
Camp), i sobre l’ampliació de capital social 
de l’Institut Pere Mata
Tram. 314-13696/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

L’any 2011 el Comitè d’Empresa de l’Institut Pere Ma-
ta de Reus va signar un pacte en el qual els i les treba-

lladores acceptaven que l’empresa apliqués retallades 
de sous en funció de les retallades dels ingressos que 
aplicava el CatSalut a l’Institut Pere Mata.

1. Quines quantitats ha aportat el CatSalut a l’Institut 
Pere Mata durant els anys 2011, 2012, 2013?

2. Quina quantitat pensa aportat durant el 2014?

3. L’Institut Pere Mata argumenta per fer una nova re-
tallada salarial al personal que durant el 2014 hi hau-
rà una disminució global dels ingressos provinents 
del CatSalut de 448.000 €, el Govern pot corroborar 
aquestes afirmacions?

4. Quin és el capteniment del govern envers l’ampli-
ació de capital de l’Institut Pere Mata de 4’5 milions 
prevista per aquest any i que sumada a les realitzades 
en els darrers anys suposen un increment del més del 
100% del capital social des del 2008?

5. Opina el govern que és ètic que l’Institut Pere Ma-
ta ampliï el capital social amb els beneficis obtinguts 
a costa de les retallades de salaris i de les condicions 
laborals dels treballadors i treballadores?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intervenció en el conflicte laboral de 
l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13697/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

L’Institut Pere Mata és una empresa que, malgrat les 
retallades en les aportacions del CatSalut, segueix te-
nint beneficis la qual cosa és positiva, però palesa una 
manca de voluntat de solucionar un conflicte laboral 
que s’arrossega des del 2008 quan es van congelar els 
salaris per primer cop i que s’ha agreujat des del 2011 
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amb les retallades salarials, per aquests motius i en 
tant que és una empresa proveïdora de serveis del Cat-
Salut 

1. Pensa el Govern intervenir en aquest conflicte que 
pot posar en risc la qualitat dels serveis que presta 
l’Institut Pere Mata?

2. Exercirà el Govern de mediador en el conflicte entre 
el personal treballador i la direcció de l’empresa?

3. Creu el Govern què és lícit que una empresa proveï-
dora de serveis del sistema de salut de Catalunya amb 
beneficis apliqui polítiques salarials que rebaixen els 
salaris del personal i els complements de responsabili-
tat culpabilitzant d’aquesta rebaixa a la Generalitat per 
la retallada d’aportacions?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat dels pacients psiquiàtrics 
aguts de l’Institut Pere Mata a l’Hospital 
Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13698/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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. Quan es realitzarà el trasllat dels pacients psiqui-
àtrics aguts de l’institut Pere Mata a l’Hospital Sant 
Joan de Reus?

2. Quin nombre de pacients psiquiàtrics aguts es 
traslladaran de l’Institut Pere Mata a Sant Joan de 
Reus?

3. Es traslladarà personal de l’institut Pere Mata a 
l’Hospital Sant Joan de Reus per atendre aquests pa-
cients o seran atesos pel mateix personal de Sant 
Joan?

4. En el cas de que siguin atesos pel personal de Sant 
Joan de Reus quina previsió d’ampliació de plantilla 
hi ha?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de traspassar la Residèn-
cia Sociosanitària Monterols a l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-13699/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Hi ha previsió de traspassar la Residència sociosani-
tària Monterols a l’ICASS?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control i el seguiment dels comptes 
del Grup Pere Mata
Tram. 314-13700/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin control i seguiment exerceix l’administració 
pública sobre els comptes del Grup Pere Mata i especi-
alment de la Fundació Pere Mata?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ofegades a les 
platges del 2010 ençà
Tram. 314-13701/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72455 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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 que han mort ofega-
des en les platges en els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ofegades en 
rius i pantans del 2010 ençà
Tram. 314-13702/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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 que han mort ofega-
des en rius, pantans, etc. (excloent platges) en els anys 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a regular l’ús de les 
platges del 2012 ençà
Tram. 314-13703/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 72457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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 actuacions ha dut a terme el Govern en els 
anys 2012, 2013 i 2014 amb la finalitat d’estudiar l’im-
puls de les mesures legislatives necessàries per a regu-
lar l’ús de les platges de Catalunya per tal d’evitar tots 
els comportaments que posen en perill llurs usuaris i 
el fet de desobeir les indicacions dels socorristes, ini-
ciant un procés de diàleg previ amb les associacions 

Fascicle tercer
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representatives d’ens locals i els ajuntaments el terme 
municipal dels quals tingui platja?

– Quines actuacions ha dut a terme el Govern en els 
anys 2012, 2013 i 2014 amb la finalitat d’avaluar la 
possibilitat, en el marc de la reforma legislativa i quan 
es produeixin comportaments que posen en perill els 
usuaris o es desobeeixen les indicacions dels socorris-
tes, d’atorgar la condició d’agent de l’autoritat als res-
ponsables del servei de salvament de les platges?

– Quines actuacions ha dut a terme el Govern en els 
anys 2012, 2013 i 2014 amb la finalitat d’adoptar les 
reformes normatives que siguin necessàries per tal que 
en els casos d’imprudència, la Generalitat pugui res-
cabalar-se de les despeses pel salvament de la persona 
imprudent i analitzar la possibilitat d’habilitar legal-
ment els ajuntaments perquè se’n puguin rescabalar, 
en els supòsits que siguin aquests els titulars del servei 
de rescat?

– Quines actuacions ha dut a terme el Govern en els 
anys 2012, 2013 i 2014 amb la finalitat d’impulsar, con-
juntament amb les associacions representatives d’ens 
locals, l’aprovació d’ordenances municipals per infrac-
cions i sancions en l’ús de les platges a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses cobertes amb els in-
gressos de la concessió del servei d’abas-
timent d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 314-13704/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72506 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

La Disposició Addicional Primera de la Llei 10/2011 
«Òmnibus» estableix que els ingressos provinents de 
la prestació «a què doni lloc l’explotació i la gestió 
de les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat de 
manera indirecta [...] s’han de destinar a l’exercici de les 
competències de la Generalitat en matèria d’aigües».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin és el detall de les despeses que s’han cobert 
amb els gairebé 300 M€ inicials aconseguits mitjan-
çant la concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat a 
l’empresa Acciona i els pagaments anuals del «cànon 
concessional»?

2. Quines despeses associades al cicle de l’aigua es-
tà previst cobrir amb els 800 M€ que es pretenen in-
gressar com a compensació per les infraestructures de 
sanejament realitzades fins al moment en l’àmbit de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import associat a les inversions no fi-
nalistes ni amortitzades que l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona ha de pagar a l’Agència 
Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13705/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Aproximadament el 75% de les infraestructures de 
sanejament dependents de l’ACA han estat finança-
des amb fons de cohesió de la Unió Europea a fons 
perdut, és a dir, el pagament real rondaria els 250 
M€. El que no han cobert els Fons de Cohesió s’ha 
fet mitjançant endeutament de l’ACA. Caldria indicar 
i restar, en primer lloc, les inversions fetes amb fons 
europeus i especificar el romanent d’inversions exe-
cutat contra endeutament de l’ACA. En segon lloc, 
dels 250 M€ restants, donat que el Cànon ja existeix, 
cal descomptar l’amortització ja realitzada per la ciu-
tadania de l’AMB, que des de fa anys a paga part 
d’aquesta amortització a través del Cànon de l’aigua 
a l’ACA.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Atesos aquests precedents, quin és l’import real as-
sociat a les inversions no finalistes ni amortitzades que 
l’AMB hauria de fer l’ACA?

2. De mantenir-se la valoració inicial de 800 M€, no 
estaríem forçant els ajuntaments de l’AMB i la ciuta-
dania a pagar per segona vegada les instal·lacions de 
sanejament en alta de l’AMB?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona vengui els actius de sanejament 
que té transferits
Tram. 314-13706/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72508 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

La Memòria econòmica de l’AMB contempla que 
«l’Àrea Metropolitana de Barcelona necessita disposar 
del temps suficient per dissenyar, desenvolupar i tan-
car un procediment de licitació que inclourà almenys 
els processos principals següents: 

1. Oferir i establir els requeriments dels licitadors que 
optin a l’adquisició dels actius per a la seva gestió.

2. Els licitadors requeriran valorar els actius i negociar 
amb entitats financeres l’obtenció dels recursos neces-
saris per fer la inversió.»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Preveu el Govern de la Generalitat la possibilitat 
que l’AMB es vengui els actius de sanejament trans-
ferits?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revaloració de la composició per-
centual de la Societat d’Economia Mixta 
amb una aportació de capital públic
Tram. 314-13707/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Al novembre de 2012, just en el moment d’aprovar la 
constitució d’una Societat d’Economia Mixta (SEM) 
a l’AMB per tal de dur a terme l’abastament i saneja-
ment de l’aigua, la valoració dels actius públics apor-
tats a la mateixa en concepte de sanejament s’elevà als 
50,5 M€. Avui veiem amb claredat que s’han produït 
inversions de l’odre de 800 M€, en aquest sentit: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Es procedirà a una revaloració de la composició per-
centual de la SEM computant una aportació de capital 
públic de l’ordre de 800 M€?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mecanisme financer per a ingressar 
l’import del deute de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 314-13708/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.
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La legislació actual impossibilita que l’AMB pugui as-
sumir el deute de 800 M€ que la Generalitat pretén 
derivar en concepte d’inversions realitzades. Queda 
clar que aquests es pagaran amb el traspàs d’una part 
del Cànon de l’aigua, però tot fa pensar que en realitat 
s’instrumentalitzarà la SEM, participada en un 85% 
per Agbar, per tal d’accedir a crèdit privat.

En el supòsit anterior, en el qual Agbar passaria a ser 
un banquer de la Generalitat, com ja ho és Acciona, 
a través de l’emissió de bons o ampliació de capital a 
30 anys amb un interès que rondaria el 3,5% per tal 
d’ingressar amb celeritat els 800 M€. Això implicaria 
que la ciutadania hauria de pagar a través d’un Cànon 
de l’aigua diferit a Agbar de l’ordre de 800 M€ més 
d’interessos, és a dir, estem en definitiva generant més 
deute a la Generalitat que dificultarà la seva capacitat 
inversora en el futur.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin serà el mecanisme financer que s’utilitza-
rà per ingressar els 800 M€ i el paper que podria tenir 
Agbar?

2. Quin serà el sobrecost financer vinculat a l’ingrés 
dels 800 M€ que pagarà tota la ciutadania?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imputació d’algun impost al paga-
ment que l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha de fer a l’Agència Catalana de l’Aigua en 
concepte d’inversions en infraestructures de 
sanejament en alta
Tram. 314-13709/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Segons el Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modi-
ficació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’AMB, el 
fet que l’AMB realitzi «un pagament únic a l’Agència 
Catalana de l’Aigua» pel concepte de «les inversions 

realitzades amb contribucions de l’Administració Hi-
dràulica de Catalunya per a la construcció d’infraes-
tructures de sanejament en alta de l’àmbit territorial de 
la llei del AMB» implica l’obligació de tributar l’Im-
post de Societats en el mateix, això suposaria una re-
ducció multimilionària de l’ingrés que podria rondar 
els 200 M€ a Espanya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– S’haurà d’imputar l’Impost de Societats o algun altre 
impost en l’operació i, per tant, quin serà l’ingrés net 
que percebrà la Generalitat i quin el Govern central i 
sota quins conceptes?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’aportació del cànon de l’aigua prevista 
per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13710/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Els costos d’explotació de les instal·lacions de saneja-
ment en alta a l’AMB no superen els 35 M€, per con-
tra la valorització del Cànon de l’aigua que paguen els 
ciutadans de l’AMB per tal de dur a terme inversions 
a les conques que abasteixen l’AMB així com políti-
ques d’equilibri territorial s’eleva als 150 M€. Una va-
loració simplement recaptatòria ens portaria una visió 
fragmentada del cicle integral de l’aigua i de la pròpia 
Catalunya. La planificació hidrològica de Catalunya 
seria totalment inviable si, per exemple, es simplifiqu-
és la transferència del Cànon de l’aigua al terme muni-
cipal que el recaptes.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 85

– Donada la rellevància d’una mesura així per Catalu-
nya, quina aportació del cànon es preveu fer a l’AMB i 
la seva justificació?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció de les inversions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13711/10

Formulació

Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

En el cas que l’aportació del cànon de l’ACA superi els 
35 M€ es produirà una davallada de les inversions ai-
gües amunt així com també la pèrdua d’inversions que 
contribueixen a distribuir la riquesa i reduir les desigual-
tats territorials. Dit d’una altra manera, de produir-se 
un traspàs del Cànon de l’aigua d’entre 100 M€ o 
150 M€ s’estan reduint els ingressos de l’ACA de l’odre 
del 25% - 35% durant 30 anys. Cal afegir, que aquest 
fet posaria en perill el compliment del Pla Hidrològic 
de Catalunya i, per tant, de la Directiva Marc d’Aigua.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quina serà la davallada d’inversions de l’ACA a la 
resta de Catalunya d’una derivació superior als 35 M€?

2. Com executarà l’ACA les mesures contemplades al 
Programa de Mesures del Pla de Gestió del Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya? I com acomplirà el 
bon estat ecològic fixat a la Directiva Marc d’Aigua?

3. Quina posició adoptarà el Govern davant la petició 
d’altres regions que puguin tenir un «Cànon exceden-
tari» en el terme municipal?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta als organismes compe-
tents sobre la destinació dels ingressos del 
cànon de l’aigua a la reducció de dèficit
Tram. 314-13712/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72514 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El Cànon de l’Aigua es va crear «com a ingrés espe-
cífic del règim economico-financer de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, la naturalesa jurídica del qual és la 
d’impost amb finalitat ecològica». Atès que sembla 
que estiguem davant d’una operació purament finan-
cera del Govern de la Generalitat que lluny queda de 
la finalitat del Cànon de l’Aigua i de les funcions 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. No només és qües-
tionable la utilització de fons europeus en aquesta ope-
ració, sinó que es fa evident que estem davant d’un 
refinançament del deute de la Generalitat per tal de ge-
nerar ingressos ficticis i falsejar el tancament del seu 
dèficit anual, la qual cosa seria una greu irresponsabi-
litat que fins i tot podria fer necessari l’arbitratge de la 
Comissió Europea.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’ha consultat amb els organismes competents 
(IGAE, Eurostat) si el producte d’aquesta operació es 
podrà destinar efectivament a reduir el dèficit?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat del Centre de Tecnificació 
Esportiva d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat) al Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13713/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines raons justifiquen el trasllat de l’equipament 
del Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) Esplugues 
al CAR de Sant Cugat del Vallès?

– Quin és el deute actual del CTE Esplugues?

– Quin és el nombre d’alumnes matriculats al CTE Es-
plugues?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els hotels d’entitats i les entitats que 
en fan ús
Tram. 314-13714/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre actual d’Hotels d’Entitats a Ca-
talunya?

– Quin és el nombre actual d’entitats ubicades a Hotels 
d’Entitats a Catalunya?

– Quantes d’aquestes entitats han estat desnonades a 
Catalunya des de l’any 2010, desglossat de forma anu-
al? Quina és la funció social de cadascuna d’aquestes 
entitats?

– Quin és el deute que manté la Generalitat de Catalu-
nya amb aquestes entitats?

– Quin és el cost anual de l’assegurança obligatòria 
a la que han de fer front les entitats per poder fer ús 
de les dependències dels Hotels d’Entitats i els serveis 
que n’ofereixen?

– Quina quantitat reben de forma anual aquestes enti-
tats, en concepte de subvenció?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions als ajuntaments per 
actuacions de millorament de barris en el 
marc del pressupost de la Generalitat per 
al 2014
Tram. 314-13715/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 72539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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.

Atesa la manca de resposta concreta del conseller de 
Territori i Sostenibilitat a les iniciatives 314-12504/10 
a 314-12636/10,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines seran les subvencions, Ajuntament per 
Ajuntament, un cop justificades les obres realitzades 
d’acord als programes emparats en la Llei 2/2004, de 4 
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, que seran validades 
i fetes efectives pel Departament d’Economia i Conei-
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xement dins el marc del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya de l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dispositiu de seguretat del partit de 
futbol entre la Unió Esportiva Llagostera i el 
Club Gimnàstic de Tarragona del 21 de juny 
de 2014
Tram. 314-13716/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat 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: 

– Quines característiques tenia el dispositiu de segure-
tat previst per al partit de futbol entre el Llagostera i el 
Nàstic el passat dia 21 de juny de 2014 i quants agents 
en van formar part?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les fases de l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra arran dels incidents entre afi-
cionats en el partit de futbol entre la Unió 
Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de 
Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13717/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat 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: 

– Quines fases va recórrer l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant els aldarulls produïts entre els afi-
cionats del partit de futbol entre el Llagostera i el Nàs-
tic el passat dia 21 de juny de 2014? Va haver-hi algun 
intent de mediació?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que van tardar a actuar els 
agents de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra en els incidents del partit de fut-
bol entre la Unió Esportiva Llagostera i el 
Club Gimnàstic de Tarragona del 21 de juny 
de 2014
Tram. 314-13718/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat 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: 

– Quant de temps van trigar els agents de la Brigada 
Mòbil en actuar, un cop es van produir els primers al-
darulls entre els aficionats del partit de futbol entre el 
Llagostera i el Nàstic el passat dia 21 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement pels agents dels Mos-
sos d’Esquadra de la tensió entre les afici-
ons de la Unió Esportiva Llagostera i el Club 
Gimnàstic de Tarragona en el partit del 21 de 
juny de 2014
Tram. 314-13719/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat 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: 

– El agents dels Mossos d’Esquadra destinats a garan-
tir la seguretat en el partit de futbol entre el Llagostera 
i el Nàstic el passat dia 21 de juny de 2014 estaven as-
sabentats de la tensió entre les dues aficions?

– Es va adoptar alguna mesura per a la separació física 
entre ambdues aficions, o es va establir un cordó po-
licial per prevenir la confrontació entre els aficionats 
dels dos equips?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones lesionades arran dels 
incidents del partit de futbol entre la Unió 
Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de 
Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13720/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat 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 nombre de persones lesionades, i de quina 
consideració, a causa d’agressions per part d’aficionats 
d’un o altre equip, o de la pròpia actuació policial, en 
el marc dels aldarulls produïts entre els aficionats del 
partit de futbol entre el Llagostera i el Nàstic el passat 
dia 21 de juny de 2014?

– Quants agents van resultar lesionats, i de quina con-
sideració, com a resultes d’aquests mateixos aldarulls?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2014 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes amb relació a l’ús del ca-
talà a l’Hospital del Vendrell
Tram. 314-13721/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 
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– L’Hospital del Vendrell ha rebut alguna queixa res-
pecte a l’ús del català al centre?

Palau del Parlament, 30 de juny 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 problemes amb relació a l’ús del 
català a l’Hospital del Vendrell
Tram. 314-13722/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Té el Govern coneixement de que hi hagi hagut al-
gun problema sobre l’ús del català a l’hospital del Ven-
drell?

Palau del Parlament, 30 de juny 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 despeses cobertes amb els in-
gressos de la concessió del servei d’abasti-
ment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat i 
el deute de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na amb l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13723/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 72560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-

güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Context 1

La Disposició Addicional Primera de la Llei 10/2011 
«Òmnibus» estableix que els ingressos provinents de la 
prestació «a què doni lloc l’explotació i la gestió de les 
instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat de 
manera indirecta [...] s’han de destinar a l’exercici de les 
competències de la Generalitat en matèria d’aigües». 
En aquest sentit demanem: 

– Pregunta 1.1. Quin és el detall de les despeses que 
s’han cobert amb els gairebé 300 M€ inicials aconse-
guits mitjançant la concessió del servei d’Aigües Ter 
Llobregat a l’empresa Acciona i els pagaments anuals 
del «cànon concessional»?

– Pregunta 1.2. Quines despeses associades al cicle 
de l’aigua està previst cobrir amb els 800 M€ que es 
pretenen ingressar com a compensació per les infraes-
tructures de sanejament realitzades fins al moment en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona?

Context 2 

Aproximadament el 75% de les infraestructures de sa-
nejament han estat finançades amb fons de cohesió de 
la Unió Europea a fons perdut, és a dir, el pagament re-
al rondaria els 250 M€. El que no han cobert els Fons 
de Cohesió s’ha fet mitjançant endeutament de l’ACA. 
Caldria indicar i restar, en primer lloc, les inversions 
fetes amb fons europeus i especificar el romanent d’in-
versions executat contra endeutament de l’ACA. Dels 
250 M€ restants, donat que el Cànon ja existeix, cal 
descomptar l’amortització ja realitzada per la ciutada-
nia de l’AMB, que des de fa anys a paga part d’aques-
ta amortització a través del Cànon de l’aigua a l’ACA. 
Caldria indicar i restar, en segon lloc, les amortitzaci-
ons ja realitzades per la ciutadania.

– Pregunta 2.1. Atesos aquests precedents, quin és 
l’import real associat a les inversions no finalistes ni 
amortitzades que l’AMB hauria de fer l’ACA?

– Pregunta 2.2. De mantenir-se la valoració inicial 
de 800 M€. No estaríem forçant els ajuntaments de 
l’AMB i la ciutadania a pagar per segona vegada les 
instal·lacions de sanejament en alta de l’AMB?

Context 3

En llegir la Memòria econòmica trobem que: «l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona necessita disposar del 
temps suficient per dissenyar, desenvolupar i tancar un 
procediment de licitació que inclourà almenys els pro-
cessos principals següents: 

1. Oferir i establir els requeriments dels licitadors que 
optin a l’adquisició dels actius per a la seva gestió.



15 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 362

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 90

2. Els licitadors requeriran valorar els actius i negociar 
amb entitats financeres l’obtenció dels recursos neces-
saris per fer la inversió. »

– Pregunta 3.1. Preveu el Govern de la Generalitat la 
possibilitat que l’AMB es vengui els actius de saneja-
ment transferits?

Context 4

Al novembre de 2012, just en el moment d’aprovar la 
constitució d’una Societat d’Economia Mixta (SEM) 
a l’AMB per tal de dur a terme l’abastament i saneja-
ment de l’aigua, la valoració dels actius públics apor-
tats a la mateixa en concepte de sanejament s’elevà als 
50,5 M€. Avui veiem amb claredat que s’han produït 
inversions de l’odre de 800 M€, en aquest sentit: 

– Pregunta 4.1. Es procedirà a una revaloració de la 
composició percentual de la SEM computant una 
aportació de capital públic de l’ordre de 800 M€?

Context 5.1

La legislació actual impossibilita que l’AMB pugui as-
sumir el deute de 800 M€ que la Generalitat pretén 
derivar en concepte d’inversions realitzades. Queda 
clar que aquests es pagaran amb el traspàs d’una part 
del Cànon de l’aigua, però tot fa pensar que en realitat 
s’instrumentalitzarà la SEM, participada en un 85% 
per Agbar, per tal d’accedir a crèdit privat.

– Pregunta 5.1. Ens poden explicar amb detall quin se-
rà el mecanisme financer que s’utilitzarà per ingressar 
els 800 M€ i el paper que podria tenir Agbar?

Context 5.2

En el supòsit anterior, en el qual Agbar passaria a ser 
un banquer de la Generalitat, com ja ho és Acciona, 
a través de l’emissió de bons o ampliació de capital a 
30 anys amb un interès que rondaria el 3,5% per tal 
d’ingressar amb celeritat els 800 M€. Això implicaria 
que la ciutadania hauria de pagar a través d’un Cànon 
de l’aigua diferit a Agbar de l’ordre de 800 M€ més 
d’interessos, és a dir, estem en definitiva generant més 
deute a la Generalitat que dificultarà la seva capacitat 
inversora en el futur.

– Pregunta 5.2. Quin serà el sobrecost financer vincu-
lat a l’ingrés dels 800 M€ que pagarà tota la ciutada-
nia?

Context 6

Però ni tan sols els 800 M€ serien reals. El fet que 
l’AMB realitzi «un pagament únic a l’Agència Catala-
na de l’Aigua» pel concepte de «les inversions realit-
zades amb contribucions de l’Administració Hidràuli-
ca de Catalunya per a la construcció d’infraestructures 
de sanejament en alta de l’àmbit territorial de la llei 
del AMB» implica l’obligació de tributar l’Impost de 
Societats en el mateix, això suposaria una reducció 
multimillonària de l’ingrés que podria rondar els 200 M€ 
a l’Estat espanyol.

– Pregunta 6.1. Es pot aclarir si s’haurà d’imputar l’Im-
post de Societats o algun altre impost en l’operació i, 
per tant, quin serà l’ingrés net que percebrà la Gene-
ralitat i quin l’Estat espanyol i sota quins conceptes?

Context 7

Els costos d’explotació de les instal·lacions de saneja-
ment en alta a l’AMB no superen els 35 M€, per con-
tra la valorització del Cànon de l’aigua que paguen els 
ciutadans de l’AMB per tal de dur a terme inversions 
a les conques que abasteixen l’AMB així com políti-
ques d’equilibri territorial s’eleva als 150 M€. Una va-
loració simplement recaptatòria ens portaria una visió 
fragmentada del cicle integral de l’aigua i de la pròpia 
Catalunya. La planificació hidrològica de Catalunya 
seria totalment inviable si, per exemple, es simplifiqu-
és la transferència del Cànon de l’aigua al terme muni-
cipal que el recaptes.

– Pregunta 7.1. Donada la rellevància d’una mesura ai-
xí per tot el país, es fa indispensable saber quina apor-
tació del cànon es preveu fer a l’AMB i la seva justi-
ficació?

Context 8

En el cas que l’aportació del cànon superi els 35 M€ es 
produirà una davallada de les inversions aigües amunt 
així com també la pèrdua d’inversions que contribu-
eixen a distribuir la riquesa i reduir les desigualtats 
territorials. Dit d’una altre manera, de produir-se un 
traspàs del Cànon de l’aigua d’entre 100 M€ o 150 M€ 
s’estan reduint els ingressos de l’ACA de l’odre del 
25% - 35% durant 30 anys. Cal afegir, que aquest fet 
posaria en perill el compliment del Pla Hidrològic de 
Catalunya i, per tant, de la Directiva Marc d’Aigua.

– Pregunta 8.1. Quin serà la davallada d’inversions de 
l’ACA a la resta de Catalunya d’una derivació superior 
als 35 M€?

– Pregunta 8.2. Com executarà l’ACA les mesures 
contemplades al Programa de Mesures del Pla de Ges-
tió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya? I com 
acomplirà el bon estat ecològic fixat a la Directiva 
Marc d’Aigua?

– Pregunta 8.3. Quina posició adoptarà el Govern da-
vant la petició d’altres regions que puguin tenir un 
«Cànon excedentari» en el terme municipal?

Context 9

El Cànon de l’Aigua es va crear «com a ingrés espe-
cífic del règim economico-financer de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, la naturalesa jurídica del qual és la 
d’impost amb finalitat ecològica». Atès que tot el que 
s’ha exposat sembla que estiguem davant d’una opera-
ció purament financera del Govern de la Generalitat 
que lluny queda de la finalitat del Cànon de l’Aigua i 
de les funcions de l’Agència Catalana de l’Aigua. No 
només és qüestionable la utilització de fons europeus 
en aquesta operació, sinó que es fa evident que estem 
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davant d’un refinançament del deute de la Generalitat 
per tal de generar ingressos ficticis i falsejar el tanca-
ment del dèficit anual de la Generalitat. Considerem 
especialment greu i irresponsable aquesta maniobra i 
creiem que si no s’aclareixen moltes incògnites i opa-
citats de l’operació, la Comissió Europea hauria d’ar-
bitrar-la.

– Pregunta 9.1. S’ha consultat amb els organismes 
competents (IGAE, Eurostat) si el producte d’aques-
ta operació es podrà destinar efectivament a reduir el 
dèficit?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de les subvencions a les 
empreses i entitats culturals
Tram. 314-13724/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu 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.

En relació a la resolució CLT/1049/2014, de 5 de maig, 
de convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per fer front a 
les despeses financeres derivades de l’obtenció de prés-
tecs per a actiu fix i circulant en les condicions establer-
tes mitjançant conveni entre l’Institut Català de Finan-
ces i l’Institut Català de les Empreses Culturals, en la 
qual s’especifica que la dotació màxima de les subven-
cions previstes en aquesta Resolució és de 27.286,58 eu-
ros, dels quals 24.803,31 euros es financen amb càrrec 
a la partida 470.0001, i 2.483,27 euros amb càrrec a la 
partida 482.0001, del pressupost de l’Institut Català de 
les Empreses Culturals per a l’any 2014

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 1. Com explica el Departament la reducció d’un 42% 
d’aquesta línia de subvenció en relació a la convocatò-
ria de l’any 2013?

– 2. És conscient el Departament que en l’actualitat la 
dificultat d’accés al finançament és un dels greus pro-
blemes del sector de la cultura?

– 3. Quines mesures té previstes el Departament per a 
millorar l’accés al finançament de les empreses i enti-
tats del sector de la cultura?

– 4. Donat que la presentació de sol·licituds segons la 
resolució finalitzava el 30 de juny d’engany, quin ba-
lança fa el Departament del nombre de sol·licituds re-
budes? Considera que la reducció dràstica de la quantia 
reservada pot haver minvat el nombre de sol·licituds?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte Jove Companyia desenvo-
lupat entre l’Institut del Teatre i el Teatre Na-
cional de Catalunya
Tram. 314-13725/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu 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.

En relació al projecte ITNC– Jove Companyia del Te-
atre Nacional, un cop desenvolupat i presentat el pro-
jecte amb la representació de El Cantador de Serafí 
Pitarra del 2 al 13 d’abril d’enguany, 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Donat que en les de convocatòria publicades per a 
participar en el projecte s’establia que els participants, 
als quals se’ls demanava com a requisit disposar de ti-
tulació superior, rebrien una beca formativa de 420,71 
euros al mes abans d’impostos i durant tres mesos, 
considera el Departament que aquesta quantitat dig-
nifica la professió teatral? Considera que ajudar a la 
professionalització passa per oferir beques amb aquest 
nivell d’ingressos?

2. Donat que a les bases de convocatòria publicades 
per a participar en el projecte s’establia que «després 
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de la creació del muntatge, hauran de representar-lo al 
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Tallers), i seguida-
ment, serà representat en tot el territori català o més 
enllà en una gira institucional, en règim de companyia 
no professional en espais alternatius», Quantes repre-
sentacions té previstes de realitzar? Els participants en 
el projecte rebran algun tipus de compensació econò-
mica en cas que es realitzi aquesta gira?

3. Com valora el Departament l’experiència del primer 
any de desenvolupament del projecte? Té previst el De-
partament que es mantingui el projecte en els mateixos 
termes o transmetrà als responsables del TNC i Insti-
tut del Teatre propostes de millora? Si és així, quines?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a repartir els ajuts als 
centres especials de treball i les empreses 
d’inserció
Tram. 314-13726/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, 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: 

– Dels 41,5 M€ que aportarà la Generalitat per Cen-
tres Especials de Treball i Empreses d’Inserció, en ba-
se a quins criteris efectuarà el repartiment d’aquesta 
quantia? S’aplicaran criteris de distribució proporcio-
nal dels recursos propis, ajustant-se als factors dife-
rencials de les persones amb discapacitat (reconeixent 
l’especificitat de les persones amb discapacitat amb 
especials dificultats) i l’impacte social de l’activitat 
(reconeixent el retorn social de l’activitat dels CET 
sense ànim de lucre)?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions fetes per a evitar els efec-
tes negatius de la Llei general d’unitat de 
mercat en el model català de centres espe-
cials de treball
Tram. 314-13727/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, 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.

En relació a la Llei de Garantia d’Unitat de Mercat, 
aprovada per l’executiu espanyol, que suposa una ame-
naça per als centres especials de treball i altres sectors 
clau en els quals Catalunya té competència, en tant 
que va en contra del model de proximitat vinculat al 
territori, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines gestions ha portat a terme la Generalitat de 
Catalunya amb el Govern Central per evitar els efec-
tes negatius de la Llei General d’Unitat de Mercat a 
Catalunya i protegir el model català de centres espe-
cials de treball?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses cobertes amb els in-
gressos de la concessió del servei d’abas-
timent d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 314-13728/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el detall de les despeses associades a l’exer-
cici de les competències de la Generalitat en matèria 
d’aigües que s’han cobert amb els ingressos proce-
dents del primer pagament, o ingrés inicial i dels suc-
cessius cànons concessionats anuals, aconseguits per 
la concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat a l’em-
presa Acciona, en compliment de la disposició addici-
onal primera de la llei 10/2011?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instal·lacions, les conduccions, els 
emissaris i les plantes de tractament per al 
sanejament d’aigües residuals de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona
Tram. 314-13729/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quina és la relació detallada i desglossada per uni-
tats funcionals de les instal·lacions, conduccions, emis-
saris i plantes de tractament, associades al sanejament 
d’aigües residuals dins l’àmbit de l’actual Àrea metro-
politana de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la construcció de les con-
duccions, els emissaris i les plantes de trac-
tament per al sanejament d’aigües residuals 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13730/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin va ser el cost total de la construcció i instal-
lació de les conduccions, emissaris i plantes de tracta-
ment, associades al sanejament d’aigües residuals dins 
l’àmbit de l’actual Àrea metropolitana de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels fons europeus invertits 
en la construcció de conduccions, emissa-
ris i plantes de tractament per al sanejament 
d’aigües residuals de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-13731/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el import total dels fons de cohesió i d’altres 
fons europeus rebuts directament o indirectament per 
mitjà de l’administració general de l’Estat que es van 
invertir en la construcció i instal·lació de les conduc-
cions, emissaris i plantes de tractament, associades al 
sanejament d’aigües residuals dins l’àmbit de l’actual 
Àrea metropolitana de Barcelona, desglossats instal-
lació per instal·lació?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2007
Tram. 314-13733/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72582 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2007?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2008
Tram. 314-13734/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2008?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2009
Tram. 314-13735/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72584 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2009?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2010
Tram. 314-13736/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2010?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2011
Tram. 314-13737/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2011?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2012
Tram. 314-13738/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2012?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del cànon de l’aigua ingressat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2013
Tram. 314-13739/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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 parla-
mentari: 

– Quin va ser el import total del cànon de l’aigua in-
gressat per l’Agència Catalana de l’Aigua en els diver-
sos municipis inclosos en l’àmbit de l’actual Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, durant l’exercici 2013?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equips d’atenció primària amb 
processos clínics integrats de diabetis, ma-
laltia pulmonar obstructiva crònica i insufici-
ència cardíaca congestiva
Tram. 314-13740/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el detall dels Equips d’Atenció Primària 
(EAP) amb processos clínics integrats de diabetes, 
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i insu-
ficiència cardíaca congestiva (ICC), total i desglossat 
per Regions sanitàries?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població que rep atenció en oftal-
mologia dins l’atenció primària i el cost dels 
proveïdors
Tram. 314-13741/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el detall de la població amb atenció en oftal-
mologia dins l’Atenció Primària, desglossada per Re-
gions sanitàries i Àrees Bàsiques de Salut (ABS)?

– Quin és el detall del cost per cadascun dels proveï-
dors o altres fórmules mitjançant les quals es realitzi 
l’atenció oftalmològica, a cada regió sanitària?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població que rep atenció en salut 
mental dins l’atenció primària i el cost dels 
proveïdors
Tram. 314-13742/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el detall de la població amb atenció en salut 
mental dins l’Atenció Primària, desglossada per Regi-
ons sanitàries i Àrees Bàsiques de Salut (ABS)?

– Quin és el detall del cost per cadascun dels proveï-
dors o altres fórmules mitjançant les quals es realitzi 
l’atenció en salut mental, a cada regió sanitària?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població que rep atenció en l’apa-
rell locomotor dins l’atenció primària i el cost 
dels proveïdors
Tram. 314-13743/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72606 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el detall de la població amb atenció en l’apa-
rell locomotor dins l’atenció Primària, desglossada per 
Regions sanitàries i Àrees Bàsiques de Salut (ABS)?

– Quin és el detall del cost per cadascun dels proveï-
dors o altres fórmules mitjançant les quals es realitzi 
l’atenció en aparell locomotor, a cada regió sanitària?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels dies de baixa laboral 
per patologies osteoarticulars en el període 
2010-2013 amb relació a la implantació de 
l’atenció en l’aparell locomotor dins l’atenció 
primària
Tram. 314-13744/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quina és l’evolució dels dies de baixa laboral per pa-
tologies osteoarticulars en cadascuna de les Regions 
sanitàries els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, en compa-
ració amb la implantació progressiva de l’atenció en 
aparell locomotor a l’Atenció Primària?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la recepta electrò-
nica en els centres de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 314-13745/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72608 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el detall de la Implantació de la Recepta 
Electrònica en els centres de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública (XHUP), diferenciant per línies 

i grau de cobertura territorial, i detallat per Regions 
sanitàries?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la recepta electròni-
ca en els centres de salut mental
Tram. 314-13746/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72609 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quin és el detall de la Implantació de la Recepta 
Electrònica en els centres de Salut Mental i el grau de 
cobertura territorial detallat per Regions sanitàries i 
per proveïdors?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el 
període 2004-2014
Tram. 314-13747/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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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: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles per a cadascun dels anys del període 2004-2014 a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del nombre de llits, inclosos els 
sociosanitaris, disponibles a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13748/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, desglossat per tipologia i/o especialitats, inclosos 
els sociosanitaris i llarga estada, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2014 a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13749/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques a l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge, per a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13750/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital Universi-
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tari de Bellvitge, per a cadascun dels anys del període 
2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13751/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge, per a cadascun dels anys del període 
2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de consultes externes a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13752/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de consultes externes a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, desglossat per especialitats, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de proves diagnòstiques a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13753/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques a l’Hospital Universitari 
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de Bellvitge, desglossat per tipus de prova, per a ca-
dascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències ate-
ses a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el 
període 2004-2014
Tram. 314-13754/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ateses a l’Hospital Universitari de Bellvitge, per a ca-
dascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències in-
gressades ateses a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13755/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ingressades ateses a l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge, per a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències am-
bulatòries ateses a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13756/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgènci-
es ambulatòries ateses per l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, per a cadascun dels anys del període 2004-
2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució en la plantilla de professio-
nals de quaranta hores a l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13757/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de professio-
nals equivalents a 40 hores, desglossat per categories, 
a l’Hospital Universitari de Bellvitge, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució en la contractació del Servei 
Català de la Salut amb l’Hospital Universita-
ri de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13758/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la contractació del Cat-
Salut amb l’Hospital Universitari de Bellvitge, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució en la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital Universita-
ri de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), en el període 2004-2014
Tram. 314-13759/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, per a cadascun dels anys del període 2004-
2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució en les despeses anuals a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès), en el perí-
ode 2004-2014
Tram. 314-13760/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les despeses anuals a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, desglossat per ti-
pus de despesa, per a cadascun dels anys del període 
2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos, per especia-
litat, a l’Hospital Universitari de Bellvitge en 
el període 2004-2014
Tram. 314-13761/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72625 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos de l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge, desglossat per tipus, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els resultats comptables de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13762/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en els resultats comptables 
de l’exercici a l’Hospital Universitari de Bellvitge, des-
glossat per tipus de resultat, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge en el període 
2004-2014
Tram. 314-13763/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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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: 

– Quina ha estat l’evolució en l’endeutament de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge, desglossat per tipus, per 
a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de les inversions a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13764/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en les inversions a l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució de les amortitzacions a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge en el perí-
ode 2004-2014
Tram. 314-13765/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72629 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les amortitzacions de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalització 
a l’Hospital Universitari de Bellvitge en el pe-
ríode 2004-2014
Tram. 314-13766/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72630 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalitza-
ció de l’Hospital Universitari de Bellvitge, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitat, a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13767/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalitza-
ció de l’Hospital Universitari de Bellvitge, desglossat 
per especialitats, per a cadascun dels anys del període 
2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de consultes ex-
ternes a l’Hospital Universitari de Bellvitge 
en el període 2004-2014
Tram. 314-13768/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de consultes 
externes a l’Hospital Universitari de Bellvitge, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’estades hos-
pitalàries, per tipus, a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13769/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’estades hos-
pitalàries de l’Hospital Universitari de Bellvitge, des-
glossat per tipus, per a cadascun dels anys del període 
2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de comple-
xitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge en 
el període 2004-2014
Tram. 314-13770/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de com-
plexitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de produc-
tivitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge 
en el període 2004-2014
Tram. 314-13771/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de pro-
ductivitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de la plantilla de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge del període 2004-2014
Tram. 314-13772/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del nivell d’activitat 
assistencial actual de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge
Tram. 314-13773/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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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: 

– Pensa el Govern que l’Hospital Universitari de 
Bellvitge ha de mantenir el nivell d’activitat assisten-
cial actual?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de totes les especiali-
tats de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13774/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Pensa el Govern que s’han de mantenir totes les es-
pecialitats del Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits d’aguts que ha de 
tenir l’Hospital Universitari de Bellvitge per a 
ésser viable i sostenible
Tram. 314-13775/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de llits d’aguts que estima el Go-
vern amb que ha de comptar l’Hospital Universitari de 
Bellvitge perquè sigui viable i sostenible?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos, per tipus de 
facturació a tercers, de l’Hospital Universita-
ri de Bellvitge en el període 2004-2014
Tram. 314-13776/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució dels ingressos, desglossat 
per tipus de facturació a tercers, a l’Hospital Univer-
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sitari de Bellvitge, per cadascun dels anys del període 
2004-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació a tercers, altres que el 
Servei Català de Salut, a l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge
Tram. 314-13777/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quin és el detall de la facturació a tercers, exceptu-
ant el Servei Català de Salut, relacionada amb el total 
de l’activitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors d’activitat 
assistencial facturada a privats per l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13778/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quin és el total de l’evolució dels indicadors d’acti-
vitat assistencial facturada a privats de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors d’activitat 
assistencial facturada a mútues per l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13779/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quin és el total de l’evolució dels indicadors d’activi-
tat assistencial facturada a mútues per l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els procediments quirúrgics i proves 
diagnòstiques facturades a mútues i privats 
per l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13780/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el detall de tots el procediments quirúrgics i 
proves diagnòstiques, garantits i no garantits, facturats 
tant a mútues com a privats per l’Hospital Universitari 
de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat de consultes externes, per 
especialitat, facturades a mútues per l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13781/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72645 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i 
Chaves, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el detall de l’activitat de consultes externes 
desglossada per especialitat, facturada a mútues per 
l’Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat de consultes externes, per 
especialitat, facturades a privats per l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13782/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72646 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quin és el detall de l’activitat de consultes externes 
desglossada per especialitat, facturada a privats per 
l’Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les altes hospitalàries, per especiali-
tat, facturades a privats per l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge
Tram. 314-13783/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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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: 

– Quin és el detall de l’activitat hospitalària (altes), 
desglossada per especialitats, facturada a privats per 
l’Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les altes hospitalàries, per especiali-
tat, facturades a privats per l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge
Tram. 314-13784/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quin és el detall de l’activitat hospitalària (altes), 
desglossada per especialitats, facturada a mútues per 
l’Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a procediments 
quirúrgics i proves diagnòstiques, garantits 
i no garantits, per tipus de qualificació eco-
nòmica dels usuaris, a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge
Tram. 314-13785/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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: 

– Quin és el detall de la llista d’espera de procedi-
ments quirúrgics i proves diagnòstiques garantits i no 
garantits desglossat pel tipus de qualificació econòmi-
ca dels usuaris de l’Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a procediments 
quirúrgics i proves diagnòstiques, garantits 
i no garantits, per tipus de qualificació eco-
nòmica dels usuaris, a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge
Tram. 314-13786/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Celestino Corbacho i Cha-
ves, diputat 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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– Quin és el detall del temps d’espera de procediments 
quirúrgics i proves diagnòstiques garantits i no garan-
tits desglossat pel tipus de qualificació econòmica dels 
usuaris l’Hospital Universitari de Bellvitge?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Celestino Corbacho i Chaves
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del servei d’ambulàncies 
als municipis de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-13787/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 72656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, 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: 

– Quins criteris justifiquen la reducció de serveis 
d’ambulàncies al municipi d’Alcanar, passant de 24 a 
12 hores?

– Per què es redueixen els serveis d’ambulància als 
municipis de la comarca del Montsià?

– Per què es redueixen els serveis d’ambulància al 
conjunt de municipis de les Terres de l’Ebre, tenint en 
compte la dispersió geogràfica que els caracteritza?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

J. Lluís Salvadó i Tenesa Alba Vergés i Bosch
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abocament de terres contaminades 
provinents de les obres del perllongament 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13788/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt 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: 

1) Té coneixement el Govern d’un abocament de terres 
contaminades de la zona de reblerts detectades a les 
obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya a Sabadell?

2) Quines iniciatives té previstes el Govern per pro-
cedir a l’eliminació d’aquestes terres? Quan té previst 
fer-ho?

3) Considera el Govern que aquestes terres poden su-
posar un perill potencial per a les persones i el medi?

4) Té previst el Govern traslladar urgentment aquestes 
terres a l’abocador corresponent tal i com estableix la 
normativa vigent?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta d’una contractació d’assegu-
rança d’assistència sanitària amb Adeslas 
tramesa a les supervisores de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge
Tram. 314-13789/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Tenim constància documental de que, en data 8 de 
juny de 2.014, la Secretaria de la Direcció d’Inferme-
ria de l’Hospital de Bellvitge, ha fet arribar per correu 
electrònic a les Supervisores de l’Hospital, una «ofer-
ta» de contractació d’assegurança d’assistència sanità-
ria amb la empresa privada Adeslas, amb suposades 
avantatges per tots els treballadors d’aquest Hospital 
públic i de tots els seus familiars.

Tenint en compte que l’objecte de la prestació oferta 
per l’asseguradora privada coincideix amb la prestació 
de l’asseguradora pública de la que forma part l’Hospi-
tal i els seus càrrecs directius, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Aquesta oferta de prestació de serveis privats, feta 
des de i per la Direcció d’Infermeria d’un Hospital de 
l’ICS, i que està en oberta competència amb la pres-
tació de serveis sanitaris per part de l’asseguradora 
pública de la que aquesta Direcció ostenta un càrrec 
directiu, ha estat autoritzada pel Director General de 
l’ICS o per la Conselleria de Salut?

– Aquesta oferta de prestació de serveis privats, feta 
des de i per la Direcció d’Infermeria d’un Hospital de 
l’ICS, i que està en oberta competència amb la pres-
tació de serveis sanitaris per part de l’asseguradora 
pública de la que aquesta Direcció ostenta un càrrec 
directiu, ha estta posada en coneixement del Director 
General de l’ICS, de la Conselleria de Salut o de qual-
sevol altre organisme públic responsable dels Hospi-
tals de l’ICS o de l’Hospital de Bellvitge?

– S’ha obert un expedient informatiu i, en el seu cas, 
disciplinari, respecte les persones o els càrrecs que 
han fet aquesta actuació de clara competència deslleial 
respecte a l’ICS?

– En el cas de que no fos coneguda la situació, s’obrirà 
un expedient informatiu i, en el seu cas, disciplinari, 
respecte les persones o els càrrecs que han fet aques-
ta actuació de clara competència deslleial respecte a 
l’ICS?

– Quines actuacions i quines instruccions es duran a 
terme per tal de que aquestes actuacions no es tornin 
a repetir?

– Quines responsabilitats s’exigiran i respecte a qui-
nes persones i quins càrrecs directius de l’ICS i/o de 
l’Hospital de Bellvitge respecte a aquestes actuacions 
deslleials?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions de pacients de la llista 
d’espera per a intervencions quirúrgiques de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol a l’Hospital 
General de Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13790/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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. Quants pacients de llista d’espera quirúrgica de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol s’han derivat, durant 
l’any 2011, a l’Hospital General de Catalunya?

2. Quants pacients de llista d’espera quirúrgica de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol s’han derivat, durant 
l’any 2012, a l’Hospital General de Catalunya?

3. Quants pacients de llista d’espera quirúrgica de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol s’han derivat, durant 
l’any 2013, a l’Hospital General de Catalunya?

4. Quants pacients de llista d’espera quirúrgica de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol s’han derivat, durant 
l’any 2014, a l’Hospital General de Catalunya?
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5. Quin cost econòmic per al CatSalut han comportat 
aquestes derivacions?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions de pacients de la llis-
ta d’espera per a intervencions quirúrgiques 
d’hospitals públics a l’Hospital General de 
Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13791/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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. Quants pacients de llistes d’espera quirúrgiques 
d’hospitals públics de tot Catalunya s’han derivat, du-
rant l’any 2011, a l’Hospital General de Catalunya?

2. Quants pacients de llistes d’espera quirúrgiques 
d’hospitals públics de tot Catalunya s’han derivat, du-
rant l’any 2012, a l’Hospital General de Catalunya?

3. Quants pacients de llistes d’espera quirúrgiques 
d’hospitals públics de tot Catalunya s’han derivat, du-
rant l’any 2013, a l’Hospital General de Catalunya?

4. Quants pacients de llistes d’espera quirúrgiques 
d’hospitals públics de tot Catalunya s’han derivat, du-
rant l’any 2014, a l’Hospital General de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions de pacients de la llista 
d’espera per a proves diagnòstiques d’hos-
pitals públics a l’Hospital General de Catalu-
nya del 2011 ençà
Tram. 314-13792/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72701 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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. Quants pacients pendents de proves diagnòstiques 
en hospitals públics de tot Catalunya s’han derivat, du-
rant l’any 2011, a l’Hospital General de Catalunya?

2. Quants pacients pendents de proves diagnòstiques 
en hospitals públics de tot Catalunya s’han derivat, du-
rant l’any 2012, a l’Hospital General de Catalunya?

3. Quants pacients pendents de proves diagnòstiques 
en hospitals públics de tot Catalunya s’han derivat, du-
rant l’any 2013, a l’Hospital General de Catalunya?

4. Quants pacients pendents de proves diagnòstiques 
en hospitals públics de tot Catalunya s’han derivat, du-
rant l’any 2014, a l’Hospital General de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació de l’Hospital General de 
Catalunya al Servei Català de la Salut per 
serveis i derivacions del 2011 ençà
Tram. 314-13793/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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: 

– Quant ha facturat l’Hospital General de Catalunya al 
CatSalut per serveis i derivacions durant el 2011?

– Quant ha facturat l’Hospital General de Catalunya al 
CatSalut per serveis i derivacions durant el 2012?

– Quant ha facturat l’Hospital General de Catalunya al 
CatSalut per serveis i derivacions durant el 2013?

– Quant ha facturat l’Hospital General de Catalunya al 
CatSalut per serveis i derivacions durant el 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del laboratori de l’Hospital 
de Mataró
Tram. 314-13794/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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. Pretén el Departament fer canvis en la gestió del la-
boratori de l’Hospital de Mataró?

2. Quins?

3. Quins són els motius de qualitat del servei que jus-
tifiquin fer canvis?

4. Qui faria les proves de laboratori que sembla que es 
vol deixar de fer des de l’Hospital de Mataró?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del magatzem de l’Hospital 
de Mataró
Tram. 314-13795/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72704 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

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. Es pretén fer algun canvi en la gestió del magatzem 
de l’Hospital de Mataró?

2. En cas afirmatiu, i si es tracta d’una externalització 
del servei, com s’ha fet l’adjudicació?

3. Amb quins criteris?

4. Qui s’ha presentat?

5. Quina empresa n’ha resultat beneficiada?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament administratiu de l’Esco-
la Pompeu Fabra del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-13796/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 72755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.07.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

El tancament administratiu de l’escola pública Pom-
peu Fabra del Prat de Llobregat, planificat pel proper 
31 d’agost, comportarà la supressió dels actuals llocs 
de treball del centre amb la conseqüent pèrdua d’a-
quests llocs per part del professorat –definitiu, provi-
sional i interí– que hi ha impartit la docència fins ara. 
La seva reobertura, el primer de setembre, havent fet 
un canvi del nom i de codi de centre, i amb la creació 
de nous llocs de treball que seran ocupats per un equip 
seleccionat per una nova direcció nomenada pels Ser-
veis Territorials, ens suggereix un seguit de preguntes; 

1. Quina és la legislació que s’ha aplicat per aquest 
procediment i amb quina justificació.

2. Quina és l’argumentació pedagògica per a defensar 
la imposició d’un projecte educatiu decidit des de fora 
del centre i que afectarà a l’estabilitat docent i la pla-
nificació pedagògica no només de l’escola Pompeu Fa-
bra sinó de moltes altres escoles del Prat de Llobregat.

3. Públicament s’han argumentat els baixos nivells de 
competències bàsiques, però en canvi, en aquest curs, 
la valoració que va enviar el propi Departament, dóna 
una millora en relació al curs passat. Com expliquen la 
contradicció entre l’argumentació de baixos resultats i 
els resultats objectius obtinguts? Com expliquen que la 
mesura s’hagi pres uns dies abans de conèixer els re-
sultats de les proves del present curs?

4. La Generalitat ha considerat recentment l’escola 
Pompeu Fabra «Centre de màxima dificultat», catalo-
gació que, d’haver-se fet amb anterioritat, hagués su-
posat la consideració de CAEP i hagués comportat el 
corresponent increment de recursos humans i materi-
als per atendre un alumnat en situació socioeconòmica 
desfavorida: perquè això no es va fer abans, quan es 
va instaurar un mapa escolar que implicava l’escolarit-
zació en aquest centre d’un alt percentatge d’alumnat 
amb situació socioeconòmica desfavorida? Qui són 

responsables d’aquesta manca d’adequació de recur-
sos? Quines mesures es prendran amb el o els respon-
sables polítics –de la Generalitat i/o de l’Ajuntament– 
que han actuat així?

5. Aquesta mesura deixa com a únics responsables 
de la situació que vostès argumenten, al professorat. 
No ho compartim, i encara menys quan amb la LEC 
a la mà, aquest depèn de la direcció i de l’aplicació del 
PEC i del Projecte de Direcció. Aquesta direcció la va 
designar els SSTT del Baix Llobregat fa només tres 
anys: va ser una errada dels SSTT aquesta designació? 
I si és així, qui és el responsable? No era adequat el 
PEC i el Projecte de Direcció que vostès van aprovar? 
Els han donat els recursos necessaris per a poder-ho 
dur a terme? És que no s’han aplicat el PEC i/o el Pro-
jecte de Direcció perquè el professorat no l’ha aplicat?

6. Creuen que amb un nou equip de direcció, i amb un 
criteri de selecció de personal que permetrà a la nova 
direcció escollir el professorat, es garanteix una millo-
ra en relació a l’anterior vegada que vostès mateixos 
van imposar canvis dràstics en la plantilla del centre i 
que, pel que ara argumenten, ha tingut un balanç tan 
negatiu? O ara es pensa acompanyar de més recursos? 
O potser d’un nou canvi de mapa escolar per tornar a 
canviar la distribució de l’alumnat de la zona?

7. També s’ha donat com a argument, el suport de 
l’AMPA al tancament, però sembla que, o no hi va ha-
ver consulta prèvia als pares i mares, o hi ha divisió 
d’opinions, ja que un bon grup de pares i mares ha es-
tat recollint signatures contra el tancament. En total 
més de 1.200 signatures en un parell de setmanes, que 
han estat lliurades a l’Ajuntament com a corresponsa-
ble i que seran dipositades al Departament d’ensenya-
ment de part de la comunitat educativa i de totes les 
centrals sindicals d’ensenyament que demanen l’atu-
rada d’aquest tancament administratiu. Quina serà la 
resposta del Departament al respecte?

8. En contra de la comunitat educativa, ja es van pren-
dre diverses decisions al barri de Sant Cosme, d’on 
prové bona part de l’alumnat amb dificultats socio-
econòmiques de l’actual Pompeu: van tancar 2 escoles 
–1 d’elles amb matrícula complerta, a la vegada que 
canviaven el mapa escolar per omplir d’altres centres, 
sense dotar-los de recursos, com ara el Pompeu–, van 
crear un institut sense continuïtat post-obligatòria de 
batxillerats, desprès n’hi van afegir de CFGS, des-
prés de CFGM,.... per a finalment tancar-lo i obrir un 
institut-escola sense etapa postobligatòria i traspassar 
els CF a un altre institut.... A cada mesura, van trobar 
l’oposició de la comunitat educativa pel procés de gue-
tització que significava. Quin balanç fan de la seva ac-
tuació amb aquest alumnat?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2014 

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’hores de cobertura dels vehicles de suport vital bàsic previst en el concurs del transport sanitari urgent
	Tram. 311-01567/10
	Anunci
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	Tram. 311-01601/10
	Anunci
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	Tram. 311-01604/10
	Anunci
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