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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
forma jurídica de l’ens públic de gestió dels centres sanitaris 
de dependència pública de Lleida
Tram. 314-12208/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones ateses als serveis d’urgències dels hospitals du-
rant els episodis de col·lapse
Tram. 314-12225/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis en vigor de la Corporació Sanitària Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental), amb centres hospitalaris 
privats
Tram. 314-12226/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Moció 79/X, sobre la pèrdua de drets en 
matèria sanitària
Tram. 314-12227/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en el perí-
ode 2003-2013
Tram. 314-12290/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs finançades 
pel Servei Català de la Salut en el període 2003-2013
Tram. 314-12291/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
col·lectius de l’àmbit sanitari als quals no s’aplica la retallada 
del 15% de feina i sou
Tram. 314-12293/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades pel Departament de Salut amb relació a 
les cigarretes electròniques
Tram. 314-12299/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització de la facturació a tercers de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-12300/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bases, el pressupost i les clàusules de confidencialitat en 
l’externalització de la facturació a tercers de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-12301/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació de la informatització de l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-12302/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties de declaració obligatòria i de de-
claració individualitzada del 2000 al 2013
Tram. 314-12305/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions prioritàries amb relació a la crisi i la salut i sobre els 
indicadors de seguiment per al període 2014-2020
Tram. 314-12306/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per als centres hospitalaris de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-12307/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de la vacuna Ruti contra la tuberculosi
Tram. 314-12318/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat dels hospitals de la regió sanitària de 
Girona del 2010 al 2013
Tram. 314-12320/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat dels hospitals de la regió sanitària del 
Camp de Tarragona del 2010 al 2013
Tram. 314-12321/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació finalista per regions sanitàries i àrees bàsiques 
de salut per al 2014
Tram. 314-12322/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de professionals sanitaris en actiu al sistema sani-
tari en el període 2003-2013
Tram. 314-12323/10
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels salaris de l’Institut Català de la Salut i del sec-
tor concertat
Tram. 314-12326/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos de malària, dengue i altres malalties 
tropicals en el període 2003-2013
Tram. 314-12327/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols clínics i de cribratge per a detectar la malària 
i el dengue
Tram. 314-12328/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alertes davant la possibilitat que el mosquit tigre sigui vector 
de diverses malalties
Tram. 314-12329/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols preventius amb relació a l’alerta de l’Organització 
Mundial de la Salut sobre els brots d’Ebola a l’Àfrica
Tram. 314-12330/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Registre del conjunt mínim bàsic de dades de consultes 
externes
Tram. 314-12331/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels trasllats a l’estranger per a tractaments auto-
ritzats pel Servei Català de la Salut en el període 2003-2013
Tram. 314-12332/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detecció d’incidències en els serveis de transport sanitari 
prestats per Ambulàncies Reus
Tram. 314-12345/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’expedients informatius amb relació als serveis 
de transport sanitari prestats per Ambulàncies Reus
Tram. 314-12346/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-12383/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-12384/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-12385/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-12386/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-12387/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-12388/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12389/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-12390/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
traspàs de la gestió dels serveis de radiologia de Tarragona 
a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
Tram. 314-12391/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la gestió dels serveis d’oncohematologia de l’Hospital Jo-
an XXIII, de Tarragona, i de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa
Tram. 314-12392/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de les unitats de suport vital intermedi que no 
tenen metge
Tram. 314-12503/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retallada pressupostària a l’Institut Català de la Salut per al 
2014
Tram. 314-12637/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retallada pressupostària al sector sanitari concertat per 
al 2014
Tram. 314-12638/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels recursos del transport sanitari urgent de 
Montcada i Reixac i Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 314-12705/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del servei de farmàcia comunitària de Montcada i 
Reixac i Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 314-12706/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis en els horaris de les guàrdies de les farmàcies de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12707/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vacunació de la varicel·la recomanada als dotze anys
Tram. 314-12711/10
Resposta del Govern p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat del Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Orien-
tal del CAP Doctor Robert, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-12720/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
displàsia anal
Tram. 314-12725/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
sistemes de retenció infantil en el transport sanitari
Tram. 314-12727/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
suport i l’assistència psicològica del personal del transport 
sanitari
Tram. 314-12728/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de professionals del transport sanitari en procés 
d’obtenció de la titulació de grau mitjà d’emergències sani-
tàries
Tram. 314-12729/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals del transport sanitari en possessió 
del diploma de tècnic en transport sanitari
Tram. 314-12730/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors del transport sanitari
Tram. 314-12731/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del Reial decret 836/2012, relatiu al transport sa-
nitari
Tram. 314-12732/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la disposició transitòria segona del Reial de-
cret 836/2012, relatiu al transport sanitari, als conductors
Tram. 314-12733/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la disposició transitòria segona del Reial de-
cret 836/2012, relatiu al transport sanitari, als ajudants
Tram. 314-12734/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la disposició transitòria segona del Reial de-
cret 836/2012, relatiu al transport sanitari, als portalliteres
Tram. 314-12735/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’habilitació tècnica del personal del transport sanitari amb 
categoria laboral de portalliteres
Tram. 314-12737/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’habilitació tècnica del personal del transport sanitari amb 
categoria laboral d’ajudants que no té el permís de conduir
Tram. 314-12738/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’habilitació tècnica del personal del transport sanitari amb 

més de cinc anys de servei en ambulàncies assistencials pe-
rò que no els tenia al juny del 2012
Tram. 314-12739/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’habilitació tècnica del personal del transport sanitari amb 
més de tres anys de servei en ambulàncies assistencials pe-
rò que no els tenia al juny del 2012
Tram. 314-12740/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’habilitació tècnica del personal del transport sanitari amb 
tres anys de servei en ambulàncies assistencials al juny del 
2012
Tram. 314-12741/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució que es donarà al personal del transport sanitari que 
treballa però que no serà habilitat tècnicament
Tram. 314-12742/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures perquè el personal del transport sanitari que no si-
gui habilitat tècnicament conservi el lloc de treball
Tram. 314-12743/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distinció entre servei urgent i no urgent amb relació a l’habi-
litació de personal del transport sanitari
Tram. 314-12744/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regulació de la venda de medicaments i productes sanitaris 
per Internet
Tram. 314-12754/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum econòmic dels medicaments i productes sanitaris ve-
nuts per Internet
Tram. 314-12755/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf
Tram. 314-12756/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absorció del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt 
Penedès, l’Anoia i el Garraf pel Laboratori de Referència de 
Catalunya
Tram. 314-12757/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’absorció del Laboratori de Referència de Catalu-
nya pel Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Pene-
dès, l’Anoia i el Garraf
Tram. 314-12758/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en el Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt 
Penedès, l’Anoia i el Garraf si és absorbit pel Laboratori de 
Referència de Catalunya
Tram. 314-12759/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis que afectaran els pacients dels centres sanitaris a 
què dóna servei el Consorci del Laboratori Intercomarcal de 
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l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf si és absorbit pel Laboratori 
de Referència de Catalunya
Tram. 314-12760/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis que afectaran els professionals dels centres sanitaris 
a què dóna servei el Consorci del Laboratori Intercomarcal 
de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf si és absorbit pel Labora-
tori de Referència de Catalunya
Tram. 314-12761/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de vehicles de transport sanitari que 
presten suport vital bàsic
Tram. 314-12773/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de vehicles de transport sanitari que 
presten suport vital avançat
Tram. 314-12774/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de recursos aeris per al transport sa-
nitari
Tram. 314-12775/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
proveïdor de recursos aeris per al transport sanitari
Tram. 314-12776/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors dels vehicles de transport sanitari 
vital bàsic i avançat
Tram. 314-12777/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dispositius d’atenció a les emergències previstos 
en el nou concurs
Tram. 314-12778/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible disminució del personal dels dispositius d’atenció a 
les emergències
Tram. 314-12779/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos de transport sanitari que necessitaran els nous dis-
positius d’atenció a les emergències
Tram. 314-12780/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
circuit assistencial per a activar els nous dispositius d’aten-
ció a les emergències
Tram. 314-12781/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del concurs per a comprar vehicles de transport sanita-
ri per als nous dispositius d’atenció a les emergències
Tram. 314-12782/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mapa de centres d’expertesa de malalties minoritàries
Tram. 314-12783/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Registre de malalties minoritàries
Tram. 314-12784/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pacients de malalties neuromusculars que reben tractament 
crònic rehabilitador
Tram. 314-12785/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activació del codi d’agitació psicomotora
Tram. 314-12786/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol de treball conjunt entre els Mossos d’Esquadra i 
els serveis d’emergència sanitària en els casos de persones 
amb agitació psicomotora
Tram. 314-12787/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la no-renovació del contracte a treballadors eventuals de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 314-12802/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrecs directius de l’Institut d’Assistència Sanitària
Tram. 314-12808/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a l’alerta mundial de poliomielitis de 
l’Organització Mundial de la Salut
Tram. 314-12817/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis proposats per a la Unitat de Suport Vital Avançat de 
Calella (Maresme)
Tram. 314-12822/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou horari dels dispositius de transport sanitari de Calella 
(Maresme)
Tram. 314-12823/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius dels canvis en els dispositius de transport sanitari de 
Calella (Maresme)
Tram. 314-12824/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
substitució de la Unitat de Suport Vital Avançat de Calella 
(Maresme) per una unitat de suport bàsic o intermedi
Tram. 314-12825/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de serveis de transport sanitari al Maresme
Tram. 314-12826/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a les cigarretes electròniques
Tram. 314-12827/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta organitzativa de l’oftalmologia a les regions sanità-
ries del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12829/10
Resposta del Govern p. 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les subvencions del Departament de Cultura a 
activitats d’artistes
Tram. 314-12858/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni amb Abertis amb relació a les tarifes, els peatges 
de les carreteres C-32 i C-33 i les compensacions a la con-
cessionària
Tram. 314-12979/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
liquidació econòmica d’Abertis i la compensació que ha de 
rebre segons el conveni amb la Generalitat
Tram. 314-12980/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del trànsit a les estacions de peatge de l’autopista 
C-32 el 2013
Tram. 314-12981/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del trànsit a les estacions de peatge de l’autopista 
C-32 entre el 2008 i el 2012
Tram. 314-12982/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les liquidacions econòmiques d’Abertis i les compensacions 
que ha de rebre segons els convenis amb la Generalitat rela-
tius a la carretera C-32
Tram. 314-12983/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius fixats per la Conferència Sectorial d’Ocupació 
del 2013
Tram. 314-13217/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients sancionadors per incompliments de 
polítiques actives incoats pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i arxivats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal
Tram. 314-13226/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients sancionadors per incompliments de 
polítiques actives incoats pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya del maig a l’agost del 2013
Tram. 314-13227/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’associacions censades a la Direcció General d’Ac-
ció Cívica i Comunitària
Tram. 314-13232/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’associacions desallotjades dels hotels d’entitats 
del Departament de Benestar Social i Família per impaga-
ment
Tram. 314-13233/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació dels hotels d’entitats del Departament de Benestar 
Social i Família
Tram. 314-13234/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats allotjades als hotels d’entitats del Departament de 

Benestar Social i Família que no han cobrat les subvencions 
del departament
Tram. 314-13235/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que no han cobrat les subvencions del Departament 
de Benestar Social i Família i han estat desallotjades dels 
hotels d’entitats per impagament
Tram. 314-13236/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea relativa a la conservació de dades
Tram. 314-13238/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desviació pressupostària dels centres hospitalaris de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública el 2013
Tram. 314-13292/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió de l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 314-13296/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import transferit pel Servei Català de la Salut a l’Institut Pe-
re Mata de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-13331/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre i la distribució dels punts de guaita els 
darrers deu anys
Tram. 314-13332/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de punts de guaita tancats de manera definitiva
Tram. 314-13333/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el mètode de prevenció que ha substituït la presència de 
guaites
Tram. 314-13334/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
punts de guaita necessaris per a garantir la prevenció d’in-
cendis forestals
Tram. 314-13335/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució necessària de la vigilància forestal per a la preven-
ció d’incendis
Tram. 314-13336/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels treballadors no contractats com a vigilants de 
guaita
Tram. 314-13337/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alertes activades des dels punts de guaita del 
2005 ençà
Tram. 314-13338/10
Resposta del Govern p. 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diferència en el temps de resposta d’una alerta feta des d’un 
punt de guaita amb relació a altres sistemes d’alerta
Tram. 314-13339/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació prevista i l’import transferit pel Servei Català de 
la Salut a l’Institut Pere Mata de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-13340/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de la salut mental a les especialitats de l’Hospital 
de Reus
Tram. 314-13359/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper de la Clínica Girona en la planificació assistencial del 
sector sanitari del Gironès i el Pla de l’Estany i de la regió sa-
nitària de Girona
Tram. 314-13360/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències de 
la Mancomunitat de Municipis del Penedès-Garraf
Tram. 314-13391/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’oficines en propietat i en lloguer del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
Tram. 314-13394/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de cobrir les baixes dels metges del CAP El Pont 
de Suert
Tram. 314-13410/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població de referència del CAP El Pont de Suert
Tram. 314-13411/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes sanitàries assignades a cada metge del 
CAP El Pont de Suert
Tram. 314-13412/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
baixes laborals dels metges del CAP El Pont de Suert amb 
data del 6 de juny de 2014
Tram. 314-13413/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cobertura de les baixes laborals dels metges del CAP El 
Pont de Suert
Tram. 314-13414/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de residència per 
a gent gran a Reus
Tram. 314-13435/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de residència con-
certada per a gent gran a Reus
Tram. 314-13436/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de residència pri-
vada per a gent gran a Reus
Tram. 314-13437/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds sense resposta per a obtenir una pla-
ça de residència per a gent gran a Reus
Tram. 314-13438/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
barem de puntuació del contracte de bugaderia adjudicat al 
Centre Especial de Treball Santa Tecla
Tram. 314-13447/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya i del Servei Català de la Salut pel que fa al cribrat-
ge del càncer de còlon
Tram. 314-13456/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya i del Servei Català de la Salut pel que fa a la dis-
minució de receptes mèdiques amb relació al copagament
Tram. 314-13457/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya i del Servei Català de la Salut pel que fa a la de-
manda de proves diagnòstiques d’imatge mèdica als cen-
tres del Siscat
Tram. 314-13459/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya i del Servei Català de la Salut pel que fa als plans 
directors vigents
Tram. 314-13460/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord de contractació d’activitat de l’Institut Català de la 
Salut i del Servei Català de la Salut amb l’Institut Català de 
la Retina
Tram. 314-13463/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Comissió Nacional per a una Intervenció Co-
ordinada contra la Violència Masclista
Tram. 314-13470/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en les reunions de la Comissió Nacional per 
a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
Tram. 314-13471/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conclusions de les reunions de la Comissió Nacional per 
a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
Tram. 314-13472/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conclusions de la Comissió Nacional per a una Interven-
ció Coordinada contra la Violència Masclista des de la seva 
constitució
Tram. 314-13473/10
Resposta del Govern p. 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la indemnització satisfeta per la resolució del contracte del 
servei de cuina del Centre Penitenciari de Quatre Camins
Tram. 314-13476/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procés de diàleg i debat per a crear un únic ens jurídic 
que gestioni els dispositius assistencials de les entitats pro-
veïdores del sector públic de salut de la regió sanitària de 
Lleida
Tram. 314-13481/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels serveis d’intervenció especialitzada en vio-
lència masclista
Tram. 314-13521/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels serveis d’intervenció especialitzada en vio-
lència masclista de la província de Barcelona
Tram. 314-13522/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels serveis d’intervenció especialitzada en vio-
lència masclista de la província de Tarragona
Tram. 314-13523/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels serveis d’intervenció especialitzada en vio-
lència masclista de la província de Lleida
Tram. 314-13524/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels serveis d’intervenció especialitzada en vio-
lència masclista de la província de Girona
Tram. 314-13525/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals dels serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista
Tram. 314-13526/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals dels serveis d’intervenció especi-
alitzada en violència masclista de la província de Barcelona
Tram. 314-13527/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals dels serveis d’intervenció especi-
alitzada en violència masclista de la província de Tarragona
Tram. 314-13528/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals dels serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista de la província de Lleida
Tram. 314-13529/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals dels serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista de la província de Girona
Tram. 314-13530/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reduccions pressupostàries previstes en els serveis d’inter-
venció especialitzada en violència masclista
Tram. 314-13531/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reduccions pressupostàries previstes en els serveis d’inter-
venció especialitzada en violència masclista de la província 
de Barcelona
Tram. 314-13532/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reduccions pressupostàries previstes en els serveis d’inter-
venció especialitzada en violència masclista de la província 
de Tarragona
Tram. 314-13533/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reduccions pressupostàries previstes en els serveis d’inter-
venció especialitzada en violència masclista de la província 
de Lleida
Tram. 314-13534/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reduccions pressupostàries previstes en els serveis d’inter-
venció especialitzada en violència masclista de la província 
de Girona
Tram. 314-13535/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de reducció de personal en els serveis d’interven-
ció especialitzada en violència masclista
Tram. 314-13536/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de reducció de personal en els serveis d’interven-
ció especialitzada en violència masclista de la província de 
Barcelona
Tram. 314-13537/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de reducció de personal en els serveis d’interven-
ció especialitzada en violència masclista de la província de 
Tarragona
Tram. 314-13538/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de reducció de personal en els serveis d’inter-
venció especialitzada en violència masclista de la província 
de Lleida
Tram. 314-13539/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de reducció de personal en els serveis d’inter-
venció especialitzada en violència masclista de la província 
de Girona
Tram. 314-13540/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
determinats fets esdevinguts al servei de radiodiagnòstic de 
l’Hospital de Bellvitge el 2013
Tram. 314-13573/10
Resposta del Govern p. 68

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
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
hotels d’entitats i les entitats que en fan ús
Tram. 314-13714/10
Resposta del Govern p. 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis registrats per l’Institut de Medicina Legal 
de Catalunya el 2013
Tram. 314-14585/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis registrats per l’Institut de Medicina Legal 
de Catalunya el 2014
Tram. 314-14586/10
Resposta del Govern p. 70

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-14589/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14590/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a Blanes (Selva)
Tram. 314-14591/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-14592/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a Sort (Pallars Sobirà)
Tram. 314-14593/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-14594/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-14595/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a Lleida (Segrià)
Tram. 314-14596/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a l’Hotel Palace, de Barcelona
Tram. 314-14597/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a Blanes (Selva) el 23 de maig de 2014
Tram. 314-14598/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una concentració en un acte electoral del Partit Popular de 
Catalunya a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-14599/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’empresa operadora ATLL, SA i l’adjudicatària 
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 314-14600/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inspeccions de treball que s’han fet el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-14601/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’actuacions sistemàtiques d’inspecció de tre-
ball per a verificar el compliment de la normativa laboral
Tram. 314-14602/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions de treball del 2014
Tram. 314-14603/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla dels centres de seguretat i salut la-
boral del 2004 ençà
Tram. 314-14604/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Labo-
ral de Barcelona del 2004 ençà
Tram. 314-14605/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Labo-
ral de Tarragona del 2004 ençà
Tram. 314-14606/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Labo-
ral de Lleida del 2004 ençà
Tram. 314-14607/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Labo-
ral de Girona del 2004 ençà
Tram. 314-14608/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del grup de treball integrat pels signants de l’Acord 
per al diàleg social permanent entre el Govern de la Genera-
litat i els agents socials
Tram. 314-14609/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius i els indicadors de l’Acord per al diàleg social per-
manent signat entre el Govern de la Generalitat i els agents 
socials
Tram. 314-14610/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes per a garantir la participació interdepartamen-
tal en el seguiment de l’execució de l’Acord per al diàleg so-
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cial permanent signat entre el Govern de la Generalitat i els 
agents socials
Tram. 314-14611/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a la tramitació del Projecte de llei de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-14612/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
Tram. 314-14613/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a lluitar contra l’economia submer-
gida i el frau fiscal per mitjà de l’Agència Tributària
Tram. 314-14614/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades per a lluitar contra l’economia sub-
mergida i el frau fiscal per mitjà de la Inspecció de Treball de 
Catalunya
Tram. 314-14615/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contingut del pla per a la millora del compliment de les obli-
gacions tributàries i de lluita contra el frau fiscal per a la le-
gislatura, a què fa referència l’Acord per al diàleg social per-
manent entre el Govern i els agents socials
Tram. 314-14616/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Comar-
cal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14617/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Comar-
cal Sant Jaume, de Calella (Maresme), per tipus i especiali-
tats, del 2004 ençà
Tram. 314-14618/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14619/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Mares-
me), del 2004 ençà
Tram. 314-14620/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Ma-
resme), del 2004 ençà
Tram. 314-14621/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes exter-
nes a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Mares-
me), del 2004 ençà
Tram. 314-14622/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Mares-
me), del 2004 ençà
Tram. 314-14623/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14624/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ingressades ateses a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14625/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14626/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de professionals de quaranta hores 
a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14627/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut 
amb l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), 
del 2004 ençà
Tram. 314-14628/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14629/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14630/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos econòmics a l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14631/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució dels resultats comptables de cada exercici a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14632/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’endeutament de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14633/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les inversions a l’Hospital Comarcal Sant Jau-
me, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14634/10
Formulació p. 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14635/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització a l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14636/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14637/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes a l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14638/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’estades hospitalàries a l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14639/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14640/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de productivitat de l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14641/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, 
de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14642/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment del nivell d’activitat assistencial a l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme)
Tram. 314-14643/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de totes les especialitats a l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume, de Calella (Maresme)
Tram. 314-14644/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llits d’aguts que ha de tenir l’Hospital Comar-
cal Sant Jaume, de Calella (Maresme), perquè sigui viable i 
sostenible
Tram. 314-14645/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos, per tipus de facturació a tercers, 
de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), 
del 2004 ençà
Tram. 314-14646/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
detall de la facturació a tercers amb relació al total de l’acti-

vitat de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Mares-
me), amb l’excepció del Servei Català de la Salut
Tram. 314-14647/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el total de l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial 
facturada a privats a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme)
Tram. 314-14648/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el total de l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial 
facturada a mútues a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme)
Tram. 314-14649/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
detall dels procediments quirúrgics i les proves diagnòsti-
ques, garantits i no garantits, facturats a mútues i a privats a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme)
Tram. 314-14650/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
detall de l’activitat de consultes externes, per especialitats, 
facturada a mútues a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme)
Tram. 314-14651/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuntaments que tenen subvencions per a projectes de co-
operació al desenvolupament pendents de cobrament del 
2010 ençà
Tram. 314-14652/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
organitzacions no governamentals i les entitats que tenen 
subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupa-
ment pendents de cobrament del 2010 ençà
Tram. 314-14653/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis pluriennals per a projectes de cooperació al des-
envolupament signats amb organitzacions no governamen-
tals i altres entitats el 2010
Tram. 314-14654/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment d’anul·lació dels convenis pluriennals signats 
entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
i les organitzacions no governamentals el 2010
Tram. 314-14655/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els imports pagats a les organitzacions no governamentals 
per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
el 2012
Tram. 314-14656/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres d’abastament d’aigua en alta a Sallent, Avinyó, Artés i 
Calders (Bages)
Tram. 314-14657/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves catalans que s’han apuntat al Sistema Na-
cional de Garantia Juvenil
Tram. 314-14658/10
Formulació p. 94
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
difusió del Sistema Nacional de Garantia Juvenil entre els 
joves catalans
Tram. 314-14659/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes previstos de control i seguiment del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil
Tram. 314-14660/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com s’han fet les inspeccions al Centre de Dia - Re-
sidència Assistida per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, 
del 2011 ençà
Tram. 314-14661/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’inspeccions fetes al Centre de Dia - Residèn-
cia Assistida per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, del 
2011 ençà
Tram. 314-14662/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació i la qualificació dels treballadors del Centre de Dia - 
Residència Assistida per a Gent Gran Les Corts, de Barce-
lona, del 2011 ençà
Tram. 314-14663/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballadors en pràctiques de formació que cobreixen llocs 
de treball qualificats al Centre de Dia - Residència Assistida 
per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona
Tram. 314-14664/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de l’adjudicació de la gestió del Centre de Dia - Re-
sidència Assistida per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, 
del 2011 ençà
Tram. 314-14665/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import adjudicat al projecte de treball del Centre de Dia - 
Residència Assistida per a Gent Gran Les Corts, de Barce-
lona, del 2011 ençà
Tram. 314-14666/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import adjudicat al pla de qualitat del Centre de Dia - Resi-
dència Assistida per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, 
del 2011 ençà
Tram. 314-14667/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes dels usuaris del Centre de Dia - Residència Assisti-
da per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, del 2011 ençà
Tram. 314-14668/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions rebudes pel Centre de Dia - Residència Assistida 
per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, del 2011 ençà
Tram. 314-14669/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de defuncions que hi ha hagut al Centre de Dia - Re-
sidència Assistida per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, 
del 2011 ençà
Tram. 314-14670/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta del Departament de Benestar Social i Família amb 
relació a l’expedient sancionador que el Departament de 
Salut ha obert a l’entitat que gestiona el Centre de Dia - Re-
sidència Assistida per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona
Tram. 314-14671/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sistema d’inspecció per a les residències de gent gran
Tram. 314-14672/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
residències de gent gran que disposen d’un consell de resi-
dents i familiars
Tram. 314-14673/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions de familiars amb relació a les residències de 
gent gran del 2011 ençà
Tram. 314-14674/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mecanisme o sistema per a conèixer el grau de satisfacció i 
qualitat dels usuaris de les residències de gent gran
Tram. 314-14675/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència de llarga estada del 2011 
ençà
Tram. 314-14676/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la disminució de beneficiaris de la Llei de la 
dependència
Tram. 314-14677/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds inicials de beneficiaris de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14678/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de valoracions fetes a beneficiaris de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14679/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de valoracions fetes a persones amb dret a ésser 
beneficiàries de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència, a Barcelona
Tram. 314-14680/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de programes individuals d’atenció, de tipus inicial, 
a Barcelona
Tram. 314-14681/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de modificacions a programes individuals d’atenció 
a Barcelona
Tram. 314-14682/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de seguiments a programes individuals d’atenció a 
Barcelona
Tram. 314-14683/10
Formulació p. 102



9 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 386

SUMARI 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de programes individuals d’atenció pendents a 
Barcelona
Tram. 314-14684/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14685/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones dependents que tenen assistent per-
sonal del 2011 ençà
Tram. 314-14686/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones dependents que tenen assistent per-
sonal a l’àrea metropolitana de Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14687/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones dependents que tenen assistent per-
sonal a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14688/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció amb prestació per cuidador no professional del 
2011 ençà
Tram. 314-14689/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individu-
al d’atenció amb prestació per cuidador no professional a 
l’àrea metropolitana de Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14690/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció amb prestació per cuidador no professional a Bar-
celona del 2011 ençà
Tram. 314-14691/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció de tipus mixt del 2011 ençà
Tram. 314-14692/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció de tipus mixt a l’àrea metropolitana de Barcelona 
del 2011 ençà
Tram. 314-14693/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció de tipus mixt a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14694/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció de tipus servei del 2011 ençà
Tram. 314-14695/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 

d’atenció de tipus servei a l’àrea metropolitana de Barcelona 
del 2011 ençà
Tram. 314-14696/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció de tipus servei a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14697/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció amb prestacions vinculades als serveis del 2011 
ençà
Tram. 314-14698/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció amb prestacions vinculades als serveis a l’àrea 
metropolitana de Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14699/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que tenen un programa individual 
d’atenció amb prestacions vinculades als serveis a Barcelo-
na del 2011 ençà
Tram. 314-14700/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programes individuals d’atenció 
vinculats a l’assistent personal del 2011 ençà
Tram. 314-14701/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programes individuals d’atenció 
vinculats a l’assistent personal a l’àrea metropolitana de 
Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14702/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programes individuals d’atenció 
vinculats a l’assistent personal a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14703/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a desestimar prestacions vinculades a l’assistent 
personal
Tram. 314-14704/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits ocupats, per tipus de grau de dependència, 
al Centre de Dia - Residència Assistida per a Gent Gran Les 
Corts, de Barcelona, del 2011 ençà
Tram. 314-14705/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions salarials i de treball dels professionals sanitaris 
dels serveis penitenciaris
Tram. 314-14706/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels interns i dels professionals dels serveis peni-
tenciaris del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Fi-
gueres (Alt Empordà)
Tram. 314-14707/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte del Centre Penitenciari Obert de Girona i els pisos 
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d’inserció després de l’obertura del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-14708/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nivell de mercuri en els aliments
Tram. 314-14709/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a traslladar l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona Dr. Josep Trueta a l’Hospital de Santa Caterina, de 
Salt (Gironès)
Tram. 314-14710/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació amb la Fundació «la Caixa» per a la continuïtat 
dels projectes de recerca
Tram. 314-14711/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concurs relatiu als serveis de rehabilitació física i de logopè-
dia a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre, adjudicat a la 
Fundació Terra Alta Segle XXI
Tram. 314-14712/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació del Pla d’aprofitaments forestals en algun dels 
boscos de l’Inventari de boscos singulars de Catalunya
Tram. 314-14713/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
suport a la pel·lícula «L’endemà»
Tram. 314-14714/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels mossos d’esquadra a la finalització del partit 
de futbol entre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Gim-
nàstic de Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-14715/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació de l’ús de terminals electrònics per al cobrament 
a peu de carretera d’expedients sancionadors de trànsit
Tram. 314-14716/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període en què els agents de trànsit dels Mossos d’Esqua-
dra han fet els cobraments de les sancions en metàl·lic
Tram. 314-14717/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera, per regions policials, per a cobrar en 
metàl·lic les sancions de trànsit
Tram. 314-14718/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les hores extraordinàries fetes pels agents de 
trànsit dels Mossos d’Esquadra al Gran Premi de Catalunya 
de MotoGP del 2014, a Montmeló (Vallès Oriental)
Tram. 314-14719/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
PDA dels agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14720/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la instrucció del Departament d’Interior amb 
relació al permís per tenir cura d’un fill menor amb càncer o 
una altra malaltia greu
Tram. 314-14721/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució d’un grup de treball per a analitzar el règim de 
millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14722/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació laboral dels agents dels Mossos d’Esquadra que 
pateixen un accident fent una actuació policial estant fora 
de servei
Tram. 314-14723/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els ens locals corresponent al 
2013 o als exercicis anteriors i la previsió de pagament
Tram. 314-14724/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute de la Generalitat amb els consells comarcals cor-
responent al 2013 o als exercicis anteriors i la previsió de 
pagament
Tram. 314-14725/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb la resta d’administracions locals 
corresponent al 2013 o als exercicis anteriors i la previsió de 
pagament
Tram. 314-14726/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els ens locals corresponent al 
2014 i la previsió de pagament
Tram. 314-14727/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els consells comarcals corres-
ponent al 2014 i la previsió de pagament
Tram. 314-14728/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb la resta d’administracions locals 
corresponent al 2014 i la previsió de pagament
Tram. 314-14729/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament, el 30 de setembre de 2012, del 30% dels diners 
avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’as-
sistència financera local
Tram. 314-14730/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament, el 30 d’octubre de 2012, del 30% dels diners 
avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’as-
sistència financera local
Tram. 314-14731/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament, el 30 de novembre de 2012, del 40% dels diners 
avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’as-
sistència financera local
Tram. 314-14732/10
Formulació p. 117
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llengua materna indicada en les sol·licituds de matriculació 
per a P3 a les escoles públiques per al curs escolar 2013-
2014
Tram. 314-14733/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llengua materna indicada en les sol·licituds de matriculació 
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per a P3 a les escoles públiques per al curs escolar 2014-
2015
Tram. 314-14734/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres educatius en què el castellà s’usa com a llengua ve-
hicular en un 25% de l’horari lectiu
Tram. 314-14735/10
Formulació p. 119
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la forma jurídica de l’ens públic de 
gestió dels centres sanitaris de dependèn-
cia pública de Lleida
Tram. 314-12208/10

Resposta del Govern
Reg. 76469 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12208/10 us 
informo del següent:

La forma jurídica del nou ens de gestió sanitària a 
Lleida serà pública per voluntat del Govern i d’acord 
amb la Moció 95/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el model de gestió de la salut pública a la Regió Sani-
tària a Lleida. Els serveis jurídics del Departament de 
Salut estan treballant en base al projecte del CatSalut 
de l’any 2009, per concretar-ne la forma jurídica pú-
blica.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones ateses als serveis d’ur-
gències dels hospitals durant els episodis 
de col·lapse
Tram. 314-12225/10

Resposta del Govern
Reg. 76470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12225/10 us 
informo del següent:

L’evolució de les urgències mensuals ateses en el perí-
ode d’hivern d’activació del PIUC es detallen en l’an-

nex. Durant el període de mitjans de gener i principis 
de febrer es va produir una important activitat als ser-
veis d’urgències hospitalaris tant pel que fa a urgènci-
es realitzades com a ingressos. La grip, que va presen-
tar el seu pic epidèmic abans que altres temporades, va 
mostrar una taxa d’incidència moderada (la taxa més 
elevada es va donar a mitjans de gener de 2014 amb un 
registre de més de 422 casos per 100.000 habitants).

Pel que fa a la situació legal de les persones ateses, els 
registres d’activitat d’urgències i de llista d’espera no 
contemplen la situació administrativa dels usuaris. En 
tot cas, la informació es pot extrapolar a partir de les 
dades següents:

– Nombre de TSI de 1r nivell (persones estrangeres 
sense residència legal amb més de 3 mesos i menys 
d’un any d’empadronament): 11.540 (0,15% de la po-
blació)

– Nombre de TSI de 2n nivell (persones estrangeres 
sense residència legal amb més d’un any d’empadro-
nament): 81.675 (1,04% de la població).

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis en vigor de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), amb centres hospitalaris privats
Tram. 314-12226/10

Resposta del Govern
Reg. 76355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12226/10 us 
informo del següent:

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT), presta 
serveis al grup sanitari IDC (Hospital General de Ca-
talunya i Clínica del Vallès) a través de convenis de 
col·laboració i les respectives addendes. Pel que fa a 
l’Hospital General de Catalunya (HGC), s’han signat 
convenis per hemodinàmia, cirurgia vascular, malalt 
crític, neurologia pediàtrica, activitat quirúrgica de ci-
rurgia ortopèdica i traumatologia i activitat quirúrgi-
ca de cirurgia pediàtrica. Amb la Clínica del Vallès, 
s’han signat convenis per activitat quirúrgica i atenció 
a la patologia mèdica. Aquests convenis comporten in-
gressos per a la CSPT, en concret, durant l’any 2013 
van suposar prop de 900.000 euros.
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La CSPT té convenis assistencials amb moltes altres 
entitats, entre les quals destaquen la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers, la Fundació Sanitària de 
Mollet o la Fundació Hospital de Puigcerdà.

En cap cas es tracta de cessió de treballadors sinó de 
prestació de serveis assistencials, ja que és la CSPT 
–a través del seus professionals– la que dirigeix i con-
trola el procés quirúrgic o mèdic. En cap cas els pro-
fessionals responen a ordres de personal directiu aliè 
a la CSPT. Els convenis i les addendes especifiquen el 
volum en hores/jornades de dedicació professional o 
bé l’activitat a realitzar.

Pel que fa a les derivacions als centres del grup sanita-
ri IDC, el CSPT deriva a la Clínica del Vallès pacients 
mèdics des d’urgències i activitat quirúrgica de la llis-
ta d’espera i, a l’Hospital General de Catalunya, paci-
ents mèdics des d’urgències, activitat quirúrgica de la 
llista d’espera, radioteràpia i cardiologia terciària. Les 
dades sobre llistes d’espera per a intervencions quirúr-
giques i proves diagnòstiques estan disponibles al web 
del CatSalut. Cal assenyalar que la llista d’espera per a 
intervencions quirúrgiques s’ha reduït de manera sig-
nificativa respecte a l’any 2010 passant de 9.262 paci-
ents en llista d’espera a 7.402 pacients l’any 2013. Cal 
dir que bona part de la reducció de les llistes d’espe-
ra és atribuïble a l’activitat derivada a aquests centres 
hospitalaris. Pel que fa a les proves complementàries, 
aquests dos centres no reben derivacions.

D’altra banda, la Corporació manté contractes de pro-
visió de materials i serveis amb moltes empreses, que 
han resultat adjudicatàries dels corresponents procedi-
ments de contractació pública a la qual l’entitat subjec-
ta els seus procediments (Reial decret legislatiu 3/2011 
de Text refós de la Llei de contractes del sector públic).

Finalment, en l’annex es recull l’evolució de la contrac-
tació de serveis amb el CatSalut, el llistat de proveï-
dors adjudicataris en els procediments de licitació fi-
nalitzats a l’exercici 2013 i el primer trimestre de 2014.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Moció 79/X, sobre 
la pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 314-12227/10

Resposta del Govern
Reg. 76471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12227/10 us 
informo del següent:

El punt 9 de la Moció 79/X del Parlament de Catalu-
nya insta al Govern a garantir a través d’una instrucció 
l’atenció sanitària pública de qualitat a totes les perso-
nes que viuen a Catalunya i que estableixi els mecanis-
mes adequats per garantir també l’atenció sanitària als 
ciutadans que no han pogut obtenir l’empadronament 
per l’incompliment de la Llei de règim local per part 
d’alguns ajuntaments.

El CatSalut ja ha arbitrat, sense perjudici de la norma-
tiva estatal, els mecanismes necessaris per protegir la 
totalitat de la població que viu a Catalunya, especial-
ment la població més sensible que va quedar fora de 
cobertura amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir 
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millo-
rar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, 
a través d’instruccions i procediments administratius.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs en el període 2003-2013
Tram. 314-12290/10

Resposta del Govern
Reg. 76298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12290/10 i 
314-12291/10 us informo del següent:

Durant el període anterior a l’entrada en vigor de la 
Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de 2010, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
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l’embaràs, totes les IVE realitzades als hospitals del 
SISCAT van estar finançades pel CatSalut.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 2/2010, per 
tal de donar compliment a l’establert a la normativa 
legal, des del CatSalut s’han dut a terme diferents ac-
tuacions:

– Rescabalament de les despeses: Aquesta solució es 
va adoptar des que va entrar en vigor la Llei 2/2010 
fins que es va organitzar tot el sistema de salut per a 
la provisió de la prestació d’IVE a la xarxa pública i 
el CatSalut va subscriure contractes amb les clíniques 
autoritzades per assumir una part del volum d’activitat.

– Contractació quirúrgica a clíniques autoritzades: 
Atès que es va iniciar l’oferta de l’IVE amb mètode 
farmacològic als ASSIR (fins a les 8 setmanes de ges-
tació) i els hospitals de la XHUP no podien assumir 
totes les altres IVEs, es va optar per contractar part de 
l’activitat quirúrgica a les clíniques autoritzades.

– Contractació IVE hospitals SISCAT: Es va afegir 
una clàusula addicional als contractes dels hospitals 
de la XHUP que van començar a oferir aquesta pres-
tació. Els hospitals ja assumien les IVEs que es deri-
vaven del diagnòstic prenatal o tenien causa mèdica 
materna. La clàusula referida es va afegir per cobrir el 
volum d’activitat per les IVEs que no tenen una causa 
mèdica.

En l’annex es detalla la informació sobre l’evolució del 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs així 
com el finançament del CatSalut.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs finançades pel Servei Català 
de la Salut en el període 2003-2013
Tram. 314-12291/10

Resposta del Govern
Reg. 76298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12290/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els col·lectius de l’àmbit sanitari als 
quals no s’aplica la retallada del 15% de fei-
na i sou
Tram. 314-12293/10

Resposta del Govern
Reg. 76389 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12293/10 us 
informo del següent:

La mesura de reducció de jornada s’aplica al perso-
nal funcionari interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial 
de negociació del personal d’administració i tècnic. 
Resten exclosos de la seva aplicació, en relació amb 
els col·lectius de salut, els llocs de treball ocupats per 
personal interí del cos de titulació superior de la Ge-
neralitat, veterinària d’escorxador. Aquesta mesura 
no afecta al col·lectiu de personal sanitari que es troba 
dins de l’àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació de 
Salut o a l’acollit al conveni de la XHUP.

El personal funcionari interí del cos de titulació su-
perior de la Generalitat, metges avaluadors o metges-
ses avaluadores adscrits a l’ICAM de la Secretaria de 
Salut Pública es troba dins l’àmbit de la Mesa Secto-
rial de Negociació del personal d’administració i tèc-
nic, atès que tenen assignades funcions d’avaluacions 
mèdiques en matèria d’incapacitats laborals, emissió 
de dictàmens preceptius sobre aquestes incapacitats, 
funcions d’inspecció mèdica i control de les baixes la-
borals, funcions de peritatge (en relació amb procedi-
ments judicials, entre d’altres) i elaboració d’informes 
per determinar l’homogeneïtzació de criteris per part 
dels metges d’atenció primària en relació amb l’origen, 
laboral o no laboral, d’una malaltia i funcions d’asses-
sorament i de formació en matèria d’IT als metges i 
metgesses d’atenció primària i a altres professionals de 
la salut.

Les funcions assignades a aquest col·lectiu són dife-
rents a les que té atribuïdes el personal sanitari dels 
serveis públics de salut que presta assistència sanitària 
(primària o hospitalària). Per això a aquest col·lectiu se 
li aplica la mesura de contenció de la despesa en ma-
tèria de personal.

Aquesta mesura es va aprovar inicialment amb efec-
tes, administratius i econòmics, des de l’1 d’abril de 
2012 al 31 de maig de 2014. No obstant això, de con-
formitat amb la disposició addicional cinquena de la 
Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2014, es prolonga durant 
l’exercici 2014 la mesura de contenció de la despesa en 
matèria de personal relativa a la reducció en un 15% 
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de la jornada dels llocs de treball ocupats per perso-
nal interí, en els mateixos termes i condicions que els 
establerts pel Pla d’ocupació per a la racionalització i 
optimització del personal al servei de la Generalitat 
2012-2014. Així mateix, tenint en compte que la re-
ducció de jornada i sou del personal interí té un caràc-
ter excepcional, en la mateixa disposició, s’ha previst 
habilitar el Govern per reduir la durada de la mesura 
o per minorar el percentatge de la reducció de jornada 
atenent al compliment dels objectius de reducció del 
dèficit públic.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades pel Departa-
ment de Salut amb relació a les cigarretes 
electròniques
Tram. 314-12299/10

Resposta del Govern
Reg. 76388 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12299/10 us 
informo del següent:

L’any 2013 es va observar un creixement important 
de l’oferta de cigarretes electròniques a Catalunya i 
altres punts de l’Estat. Aquest creixement va motivar 
la preocupació de nombrosos professionals sanitaris i 
va portar l’Organització Mundial de la Salut i diver-
ses organitzacions científiques i professionals a alertar 
sobre els riscos que podia ocasionar l’ús de cigarretes 
electròniques, tant entre les persones fumadores com 
en el conjunt de la població.

A Catalunya, la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum 
i la Xarxa d’Hospitals sense Fum –dues xarxes pro-
fessionals de referència en l’àmbit de la prevenció i el 
control del tabaquisme– van fer públic, amb el suport 
de la Secretaria de Salut Pública (SSP) del Departa-
ment de Salut, el seu posicionament en relació a l’ús de 
cigarretes electròniques. Aquest document presentava 
una síntesi de les dades científiques disponibles sobre 
el tema, que posaven de manifest que:

– No hi ha evidències de la utilitat de les cigarretes 
electròniques com a possible estratègia de reducció de 
danys encara que és probable que siguin menys tòxi-
ques que les cigarretes convencionals.

– No es disposa d’evidències científiques sobre la seva 
eficàcia com a mètode per deixar de fumar.

– No existeixen evidències concloents a favor o en con-
tra de la seguretat del seu ús, especialment a llarg ter-
mini, ni dels potencials efectes de l’exposició passiva 
als aerosols generats per les cigarretes electròniques.

– No es pot garantir als consumidors que alguns lí-
quids puguin contenir impureses o substàncies tòxi-
ques no identificades en l’etiquetatge.

L’SSP va demanar al Consell Assessor sobre Taba-
quisme (CAT) que emetés un informe sobre les cigar-
retes electròniques. El CAT va formular les seves re-
comanacions que s’han traduït en diverses actuacions:

– Actualització de la informació sobre cigarretes elec-
tròniques adreçada a la ciutadania des de Canal Salut.

– Adopció d’un acord en el marc del Consell Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salut que va elevar 
una posició comuna als grups del Congrés de Diputats 
per restringir la utilització de cigarretes electròniques 
en zones educatives i infantils, centres sanitaris, cen-
tres de les administracions públiques, serveis d’atenció 
al ciutadà i transport públic.

– Publicació de la Instrucció 8/2013 del Servei Català 
de la Salut que prohibeix l’ús, la promoció i la venda 
de cigarretes electròniques en els centres, serveis i es-
tabliments sanitaris del sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya amb efectes des de l’1 de 
gener de 2014.

– Inclusió de noves preguntes en relació a l’ús de ci-
garretes electròniques al qüestionari general de l’En-
questa de Salut de Catalunya a partir de 2014.

– Incorporació de la vigilància i control de l’ús de ci-
garretes electròniques entre les àrees d’actuació que 
inclou el Pla Interdepartamental de Salut Pública.

Al mes de febrer de 2014 el Parlament Europeu va 
aprovar una nova directiva sobre els productes del ta-
bac, amb un període de dos anys per trasposar-se a la 
normativa estatal. El mes de març es va aprovar la mo-
dificació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i regulado-
ra de la venda, el subministrament, el consum i la pu-
blicitat dels productes del tabac, modificada per la Llei 
3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text 
refós de la Llei general per a la defensa dels consumi-
dors i usuaris i altres lleis complementàries, que esta-
bleix limitacions a la publicitat de cigarretes electrò-
niques i prohibeix tant la seva venda als menors de 18 
anys com el seu ús a les dependències de les adminis-
tracions públiques, centres educatius i sanitaris, parcs 
infantils i vehicles de transport públic.

Per això, el CAT ha redactat unes noves recomana-
cions en aquesta matèria, en què valora positivament 
els avenços produïts en els últims mesos, i estima que 
segueix sent necessari que la normativa estatal incor-



9 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 386

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 19

pori, al més aviat possible, els preceptes de la nova 
directiva europea i que s’avanci en la regulació de la 
publicitat i l’ús de cigarretes electròniques.

Aquestes recomanacions van ser presentades en una 
jornada científica organitzada per l’ASPCat sobre ci-
garretes electròniques el 22 d’abril de 2014, que va 
comptar, entre d’altres, amb la participació del res-
ponsable de la Iniciativa sense Tabac de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut.

També s’ha editat i difós una video-càpsula informa-
tiva sobre cigarretes electròniques destinada a ser pro-
jectada a les pantalles de visualització per a les perso-
nes usuàries dels serveis sanitaris.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització de la facturació a ter-
cers de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-12300/10

Resposta del Govern
Reg. 76387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12300/10 i 
314-12301/10 us informo del següent:

Per resolució del director gerent de l’lCS de 19 de juny 
de 2012 es va adjudicar per concurs públic l’Acord 
marc per a la prestació del servei de suport a la fac-
turació a tercers per als centres de l’ICS. En el plec 
de prescripcions tècniques es definia l’objecte del con-
curs com la contractació del servei de suport al procés 
de facturació a tercers dels centres de l’Institut Català 
de la Salut amb la finalitat d’optimitzar-lo.

En el document annex se’n transcriuen la clàusula 3 
(les característiques del servei), la clàusula 6 (retribu-
ció a l’empresa adjudicatària) i el punt 6 (aspectes re-
latius a la confidencialitat de dades). D’acord amb les 
condicions definides en els plecs de la contractació, la 
naturalesa del servei adjudicat és disposar d’uns ser-
veis complementaris i de suport en els processos de la 
facturació a tercers que es porten a terme, i es continu-
en portant a terme, als centres de l’ICS.

La vigència d’aquest Acord és de l’1 de juliol de 2012 
al 31 de desembre de 2013, prorrogable per 24 mesos i 
amb un pressupost inicial estimat global d’1.423.728,74 
euros. Al concurs es van presentar les empreses: Co-

ordinadora de Gestión de Ingresos SA, Deloitte SL i 
la UTE constituïda per INDRA Sistemas i Konecta 
BTO SL. Aquesta darrera empresa, un cop avaluades 
les ofertes econòmiques i tècniques presentades, en va 
resultar adjudicatària.

En l’oferta de l’empresa adjudicatària es van incorpo-
rar els percentatges d’increment mínim sobre els in-
gressos del període de referència per poder rebre re-
tribució variable que figuren en l’annex, així com el 
percentatge ofert per calcular la retribució variable en 
funció dels resultats assolits.

Finalment, pel que fa als beneficis obtinguts de la con-
tractació, cal assenyalar que el servei de suport contra-
ctat es limita a l’àmbit de l’activitat derivada de l’as-
sistència a processos amb cobertura per companyies 
asseguradores d’accidents de trànsit, mutualitats labo-
rals, asseguradores d’accidents escolars, assegurado-
res d’accidents esportius, entitats d’assegurança lliure i 
particulars. Durant el període d’actuació de l’empresa, 
l’any 2012 (novembre i desembre) es va assolir un in-
crement de la facturació de 1.521.483,97 € que suposa 
un creixement del 34,4% respecte del mateix període 
de l’any anterior. Pel que fa a l’exercici 2013, s’ha asso-
lit un creixement dels ingressos de 6.420.185,98% que 
suposa un increment del 26,4% respecte de l’any 2012.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les bases, el pressupost i les clàusu-
les de confidencialitat en l’externalització 
de la facturació a tercers de l’Institut Cata-
là de la Salut
Tram. 314-12301/10

Resposta del Govern
Reg. 76387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12300/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de la informatització de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-12302/10

Resposta del Govern
Reg. 76390 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12302/10 us 
informo del següent:

Segons l’acord de govern del 18 d’octubre de 2011, pel 
qual s’autoritza al Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de 
Catalunya a formalitzar els contractes resultants dels 
diàlegs competitius, i pel qual s’aprova un nou model 
de relació entre el CTTI i l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i el seu sector públic, el CTTI ha 
adjudicat els serveis TIC relacionats amb la informa-
tització de l’ICS següents:

– En el diàleg competitiu d’aplicacions:

• Àmbit Sociosanitari / Gestió d’expedients i tràmits, 
UTE IBM-INSA

• Àmbit Sociosanitari, UTE Itteria

– En el diàleg competitiu de lloc de treball:

• Atenció i suport remot a usuaris, col·laboració i em-
magatzematge de documentació i implantació d’eines 
de governança, UTE Iecisa-Indra-Zemsania-Emte.

• Provisió i operació plataformes tecnològiques dels 
llocs de treball, suport on-site, impressió i digitalitza-
ció, provisió i manteniment de maquinari. Àmbit Sa-
nitat, UTE Fujitsu-Canon-Microsistemes-Everis BPO.

– En el diàleg competitiu de CPD:

• Serveis integrats de computació i administració d’in-
fraestructures de procés de dades UTE IBM-Ingenie-
ria Soft-Seidor i T-Systems ITC Iberia SAU.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les malalties de declara-
ció obligatòria i de declaració individualitza-
da del 2000 al 2013
Tram. 314-12305/10

Resposta del Govern
Reg. 76368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12305/10 us 
informo del següent:

La vigilància i control de les malalties de declaració 
obligatòria (MDO) es basa en la notificació que fan 
els professionals sanitaris de Catalunya en el seu exer-
cici professional (públic o privat) al sistema MDO. Es 
tracta d’un sistema de vigilància passiva que té abast 
poblacional, doncs recopila informació de tot el terri-
tori de Catalunya. La informació enregistrada a través 
d’aquest sistema permet:

– Calcular les taxes d’incidència a Catalunya per a les 
diferents malalties subjectes a vigilància.

– Caracteritzar el comportament de les malalties en el 
temps (evolució i tendència).

– Conèixer les característiques de persona, lloc i temps.

– Descriure altres característiques epidemiològiques re-
llevants de les diferents malalties subjectes a vigilància.

Les malalties s’agrupen en dos grans grups segons si-
guin malalties immunoprevenibles (es disposa d’una 
eina eficaç per al seu control, la vacunació sistemàtica) 
o malalties no immunoprevenibles, així tenim:

– Malalties immunoprevenibles: diftèria, tètanus, tos 
ferina, poliomielitis, xarampió, rubèola, parotiditis, 
malaltia meningocòccica per serogrup C, malaltia in-
vasiva per Haemophilus influenzae tipus b, hepatitis A 
i hepatitis B.

– Malalties no immunoprevenibles: brucel·losi, febre ti-
foide i paratifoide, legionel·losi, paludisme i shigel·losi.

En l’annex es detalla l’evolució de les malalties de de-
claració obligatòria per sexe i edat. Pel que fa a les dis-
tribucions territorials es poden consultar als butlletins 
epidemiològics de Catalunya al web:
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http://www20.gencat.cat /portal/site/canalsalut/
menuitem.21c58aea29b124fc48af8968b0c0e1a0/?vgn
extoid=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=31dadc4beb235310VgnVCM2
000009b0c1e0aRCRD

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions prioritàries amb relació a 
la crisi i la salut i sobre els indicadors de se-
guiment per al període 2014-2020
Tram. 314-12306/10

Resposta del Govern
Reg. 76369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12306/10 us 
informo del següent:

El passat 12 de novembre de 2013, el Govern va acor-
dar impulsar la constitució d’un observatori sobre els 
efectes de la crisi en la salut de la població en el marc 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya 
(OSSC). L’OSSC és l’ens encarregat de posar a dispo-
sició dels ciutadans, professionals, investigadors i ges-
tors, la informació necessària per millorar el coneixe-
ment del sector salut i facilitar el retiment de comptes 
i la presa de decisions. Així doncs, no es crea una no-
va estructura amb la creació d’aquest nou observatori, 
sinó que s’emmarca com un producte més en el sí de 
l’OSSC.

El principal objectiu d’aquest observatori sobre els 
efectes de la crisi és fer un seguiment estret dels prin-
cipals indicadors de salut (estils de vida, consum de 
serveis sanitaris, incidència de determinades malalti-
es) i analitzar-ne la seva evolució.

Per assolir aquest objectiu, l’observatori sobre els efec-
tes de la crisi en la salut de la població posa atenció 
preferent en la població en situació de vulnerabilitat 
que per motius de renda, sexe, edat o nivell educatiu, 
entre d’altres, estiguin rebent els efectes de la crisi eco-
nòmica amb major intensitat. A partir dels resultats de 
l’anàlisi, el Govern, en cas que sigui oportú, reorienta-
rà les polítiques sanitàries i articularà actuacions per 
tal de respondre a les necessitats de salut identifica-

des, millorar els resultats en salut i garantir l’equitat en 
l’accés a uns serveis públics de salut de qualitat.

En els casos que sigui necessari, les actuacions d’abor-
datge de les necessitats identificades a través de l’anà-
lisi dels efectes de la crisi, implicaran la mobilització 
i responsabilitat de diferents àmbits del Govern i en 
aquest cas seran vehiculades a través del Pla Interde-
partamental de Salut de Salut Pública (PINSAP), que 
recull les línies d’actuació transversals i interdiscipli-
nàries per a l’abordatge dels problemes de salut a tra-
vés de la coordinació de les accions que incideixen en 
la salut de la població i que són competència de diver-
sos departaments.

Es preveu que l’Observatori emeti dos informes l’any. 
La informació que generi es posarà a disposició de tots 
els agents del sistema en format de dades obertes.

Els principals indicadors de seguiment són els se-
güents:

1. Indicadors socioeconòmics

– Situació laboral: atur i ocupació.

– Educació: abandonament escolar.

– Condicions de vida i nivell de renda: risc de pobresa 
i exclusió social, recepció d’ajudes socials i d’organit-
zacions no governamentals.

– Condicions de l’habitatge: habitatge precari i sense llar.

– Pressupost de Salut

2. Indicadors de salut

– Indicadors de mortalitat.

– Indicadors d’estat de salut de la població (salut auto-
percebuda, prevalença de risc de mala salut mental, etc).

– Indicadors d’hàbits i estils de vida (prevalença del 
sobrepès i l’obesitat, del consum de tabac i del consum 
de risc d’alcohol, etc).

3. Indicadors d’accessibilitat i utilització de serveis sa-
nitaris

– Cobertura sanitària

– Accessibilitat: urgències i emergències, processos 
prioritaris (greus), intervencions quirúrgiques progra-
mades electives, activitats preventives, retard diag-
nòstic de la infecció pel VIH/SIDA i les infeccions de 
transmissió sexual i farmàcia.

Les característiques que s’han tingut en compte per 
seleccionar els indicadors analitzats són les següents:

– permetre establir sèries temporals des d’abans de 
l’any 2008, si és possible

– presentar suficient sensibilitat per detectar canvis a 
curt termini (en anys), mig termini (d’un a tres anys), 
i/o a llarg termini

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.21c58aea29b124fc48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.21c58aea29b124fc48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.21c58aea29b124fc48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.21c58aea29b124fc48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.21c58aea29b124fc48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
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– prioritzar la informació sobre l’impacte tant a nivell 
macro com a nivell local, i sobre grups vulnerables 
existents o emergents, així com sobre les desigualtats 
socials

– subministrar informació oportuna i actualitzada i 
que doni una visió en temps real del que està succeint

– detectar l’impacte actual i permetre la modelització 
de tendències i l’anàlisi de projeccions d’acord amb les 
experiències prèvies

– estar disponibles a partir de dades recollides de ma-
nera sistemàtica, ja sigui en sistemes d’informació ad-
ministratius com a partir d’informació comunitària i 
d’organitzacions no governamentals i voluntariat.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació pressupostària per als 
centres hospitalaris de l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-12307/10

Resposta del Govern
Reg. 76392 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12307/10 us 
adjunto en l’annex l’evolució de l’assignació pressu-
postària als centres hospitalaris de l’ICS.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de la vacuna Ruti con-
tra la tuberculosi
Tram. 314-12318/10

Resposta del Govern
Reg. 76299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12318/10 us 
informo del següent:

L’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Ger-
mans Trias i Pujol (IGTP), rep del Departament de 
Salut, anualment, fons que es destinen a cobrir fona-
mentalment les despeses de funcionament del centre 
(edifici i personal de suport als investigadors). Per fi-
nançar part d’aquestes despeses, el Departament de 
Salut destinarà l’any 2014 un total de 624.021.00 €. 
L’IGTP rep també altres partides recollides als pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

Addicionalment, els grups de recerca de l’IGTP, d’una 
banda, reben fons de l’Agència de gestió d’ajuts uni-
versitaris i de recerca (AGAUR), en base a llur com-
petitivitat científica, on hi ha una dotzena de grups re-
coneguts per aquest programa en modalitat de grups 
emergents o consolidats i, de l’altra, d’altres fons com-
petitius. Actualment a l’IGTP treballen 27 grups de re-
cerca amb 105 investigadors principals i més de 380 
persones vinculades en diverses categories, predocto-
rals, postdoctorals, tècnics i personal administratiu.

En aquest moment a l’IGTP hi ha 5 grans línies de 
re cerca: l’Infecto-immuno-inflamació; el Càncer; les 
Tecnologies aplicades a la Biomedicina (biotecnolo-
gia, bioenginyeria, bioinformàtica); l’Epidemiologia 
clínica i molecular, salut pública i salut internacional; 
la Innovació clínica i serveis sanitaris, que generen 
una gran quantitat de projectes. Un d’aquest projectes 
és la vacuna RUTI ®, dirigida per un investigador de 
l’IGTP i on també participa un grup d’excel·lents cien-
tífics. El projecte d’aquesta vacuna, es du a terme mit-
jançant el suport d’una empresa biofarmacèutica espe-
cialitzada en la recerca i el desenvolupament clínic de 
nous fàrmacs.

Barcelona, 30 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat dels hospitals 
de la regió sanitària de Girona del 2010 al 
2013
Tram. 314-12320/10

Resposta del Govern
Reg. 76300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12320/10 us 
annexo l’evolució de l’activitat dels hospitals de la Re-
gió Sanitària de Girona.

Barcelona, 30 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat dels hospitals 
de la regió sanitària del Camp de Tarragona 
del 2010 al 2013
Tram. 314-12321/10

Resposta del Govern
Reg. 76301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12321/10 us 
annexo l’evolució de l’activitat dels hospitals de la Re-
gió Sanitària del Camp de Tarragona.

Barcelona, 30 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació finalista per regions sani-
tàries i àrees bàsiques de salut per al 2014
Tram. 314-12322/10

Resposta del Govern
Reg. 76472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12322/10, 
314-12637/10 i 314-12638/10, us annexo les taules que 
reflecteixen, per a les diferents línies de servei, la con-
tractació als centres i proveïdors del sector concertat 
i de l’Institut Català de la Salut durant els anys 2010, 
2011, 2012, i 2013, juntament amb la proposta de con-
tractació per a l’any 2014, encara provisional. Tots els 
imports inclouen l’atenció per a la insuficiència renal 
(AIR).

La política de recursos humans dels diferents centres, 
serveis i establiments del Siscat és responsabilitat de 
les seves respectives direccions, a les quals correspon 
gestionar els recursos dels centres i adaptar-los a les 
necessitats de cada moment i circumstància.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de professionals sanitaris en 
actiu al sistema sanitari en el període 2003-
2013
Tram. 314-12323/10

Resposta del Govern
Reg. 76302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12323/10 i 
314-12326/10 us informo del següent:

El Servei Català de la Salut (CatSalut) és l’ens públic 
al qual li correspon l’adequada distribució dels recur-
sos sanitaris en tot el territori de Catalunya i l’òptima 
distribució de tot el dispositiu sanitari públic i de co-
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bertura pública, de conformitat amb la Llei d’ordena-
ció sanitària de Catalunya.

En aquest sentit, el CatSalut no disposa de plantilla 
pròpia de professionals sanitaris i no és competent per 
la delimitació o l’establiment de les condicions de tre-
ball previstes al conveni del sector sanitari concertat. 
Les organitzacions empresarials i sindicals amb repre-
sentació majoritària en el sector són les que estan legi-
timades per a dur a terme la negociació.

A través de contactes periòdics, el CatSalut efectua el 
seguiment de les sessions de la comissió negociadora 
del conveni col·lectiu sectorial, tant per la inqüestiona-
ble transcendència que representa l’establiment d’unes 
o altres condicions de treball, com també i de forma 
molt important, pel convenciment que l’assoliment del 
proper conveni serà un element facilitador de la conse-
cució dels objectius de salut. No obstant, en quedar fo-
ra de les competències de gestió del CatSalut, els seus 
sistemes d’informació no recullen les dades que se sol-
liciten. Aquesta informació pot ser sol·licitada directa-
ment als responsables de cada ens.

Pel que fa a l’evolució mitjana de salaris de l’Institut 
Català de la Salut per categories, s’annexen en la taula 
adjunta, d’acord amb les especificacions següents: s’ha 
tingut en compte un nivell 2 de carrera per a tots els 
professionals, s’ha considerat una productivitat (DPO) 
a un 80%, excepte els anys 2012 i 2013 amb un 40% 
d’acord amb la limitació de la llei de pressupostos, i 
s’ha considerat que el personal facultatiu percep dedi-
cació exclusiva i també jornada completa.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels salaris de l’Institut Ca-
talà de la Salut i del sector concertat
Tram. 314-12326/10

Resposta del Govern
Reg. 76302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12323/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos de malària, den-
gue i altres malalties tropicals en el període 
2003-2013
Tram. 314-12327/10

Resposta del Govern
Reg. 76303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12327/10 i 
314-12328/10 us informo del següent:

El paludisme o malària és una malaltia produïda per 
paràsits del gènere Plasmodium i els vectors d’aques-
ta malaltia són les femelles de diverses espècies de 
mosquits del gènere Anopheles. A Catalunya, l’únic 
lloc que podria oferir condicions per a una potencial 
transmissió de la malària, durant els mesos de juliol i 
agost, és el Delta de l’Ebre perquè es troben exemplars 
del mosquit, però la malària es va donar per eradica-
da d’aquest indret l’any 1955. El risc de reaparició és 
pràcticament nul i tots els casos que es detecten actu-
alment al nostre entorn són importats.

Els viatgers a zones endèmiques han de consultar les 
unitats de salut internacional on es recomanarà la me-
dicació preventiva adequada, especialment en cas de 
dones embarassades i nens, que són especialment vul-
nerables a la malaltia. Les persones que prenen medi-
caments preventius antipalúdics poden patir la malal-
tia en algun cas, tot i que la possibilitat és baixa i, per 
tant, s’han de mantenir les recomanacions destinades 
a evitar les picades de mosquit. Si en tornar de viatge, 
es presenta alguna simptomatologia sospitosa, s’ha de 
consultar al metge ja que algunes malalties tropicals 
poden manifestar-se mesos després de la tornada.

Els casos sospitosos de malària són aïllats i tractats i 
són de notificació obligatòria a la Subdirecció de Vi-
gilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) a 
través del sistema de malalties de declaració obligatò-
ria per tal de fer una vigilància d’aquesta malaltia i, si 
la situació ho requereix, prendre les mesures de pre-
venció i control adequades.

El dengue és una de les arbovirosis més freqüents a 
nivell internacional i, en les últimes dècades, s’ha con-
vertit en un problema important de salut pública a ni-
vell mundial. Des de 2010, ni a Catalunya ni a la resta 
de l’Estat, s’ha detectat cap cas de dengue autòcton en-
cara que sí en alguns altres països europeus. Els casos 
detectats al nostre territori són importats.

Un dels vectors competents per a la transmissió de la 
malaltia, el mosquit Aedes albopictus, s’ha anat esta-
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blint al litoral mediterrani des que es va identificar 
per primera vegada a Catalunya l’any 2004. Davant 
d’aquesta situació de zona lliure de malaltia però amb 
presència de vector competent, s’està elaborant un pla 
d’acció adaptat a aquest nivell de risc per tal de fer una 
vigilància adequada d’aquesta malaltia i prendre les 
mesures de prevenció i control. En aquests moments, 
no existeix vacuna ni tractament específic per a aques-
ta malaltia però si la situació ho requereix, és necessa-
ri adoptar mesures de prevenció i control per tal d’evi-
tar la transmissió.

Els viatgers a zones endèmiques han de consultar les 
unitats de salut internacional on es recomanen les me-
sures preventives adequades i, si en tornar de viatge, 
es presenta alguna simptomatologia sospitosa, han de 
consultar al metge.

A l’ASPCAT es reben les notificacions dels casos de 
dengue confirmats als laboratoris de microbiologia 
mitjançant el Sistema voluntari de Notificació Micro-
biològica de Catalunya (SNMC).

Cal dir que cap d’aquestes dues malalties està subjecta 
a protocols de screening.

Finalment, en l’annex es detalla l’evolució dels casos 
de malària, de dengue i d’altres malalties tropicals en 
els darrers anys.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols clínics i de cribratge per 
a detectar la malària i el dengue
Tram. 314-12328/10

Resposta del Govern
Reg. 76303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12327/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alertes davant la possibilitat que 
el mosquit tigre sigui vector de diverses ma-
lalties
Tram. 314-12329/10

Resposta del Govern
Reg. 76304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12329/10 us 
informo del següent:

D’acord amb la informació que disposa l’European 
Centre of Disease Prevention and Control, Aedes al-
bopictus pot transmetre el virus Ckigungunya, el virus 
del Dengue i Dirofilaria. D’altra banda, és considerat 
com un vector competent de forma experimental d’al-
tres arbovirus, incloent el virus Zika.

Atesa la presència del mosquit tigre Aedes albopictus a 
Catalunya així com d’altres espècies de mosquits que 
tenen competència vectorial per a alguns arbovirus, el 
Departament de Salut està elaborant un Protocol per 
a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses 
per mosquits a Catalunya. La lluita contra aquest ti-
pus d’infeccions víriques necessita accions de vigilàn-
cia virològica, de detecció precoç i ràpida confirmació 
diagnòstica dels casos, així com d’una vigilància ento-
mològica i animal per tal de conèixer i determinar el 
nivell de risc per a la salut humana i poder instaurar 
les mesures d’intervenció immediates que escaiguin.

L’objectiu d’aquest protocol és oferir una guia per a 
la vigilància de les arbovirosis víriques amb més risc 
d’afectar la població de Catalunya per la presència en 
el territori del seus vectors mosquits: infecció per vi-
rus del Nil occidental, per virus Chikungunya i per 
dengue.

En cada cas, es descriuen, entre d’altres aspectes, els 
vectors i reservoris, la clínica de la malaltia, el tracta-
ment, la notificació de casos i la vigilància activa. Així 
mateix, el protocol inclou aspectes sobre prevenció de 
picades i control dels vectors i una classificació de ni-
vells de risc d’arbovirosis i les actuacions a adoptar en 
cadascun dels nivells identificats.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols preventius amb relació a 
l’alerta de l’Organització Mundial de la Salut 
sobre els brots d’Ebola a l’Àfrica
Tram. 314-12330/10

Resposta del Govern
Reg. 76305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12330/10 us 
informo del següent:

El 10 de març de 2014 el Ministeri de Sanitat de Gui-
nea Conakry va notificar a l’OMS un brot de febre he-
morràgica pel virus d’Ebola (FHVE). Encara que el 
risc d’extensió internacional per aquest tipus de virus 
és baix, hi ha risc d’extensió als països veïns i s’han 
produït casos en districtes fronterers.

Les infeccions en humans es produeixen pel contacte 
directe amb fluids corporals i secrecions de pacients 
infectats, sobretot en hospitals (transmissió nosoco-
mial) i per procediments poc segurs com són l’ús de 
material mèdic contaminat (xeringues, agulles) o per 
l’exposició sense protecció als fluids corporals conta-
minats.

A Catalunya, tenint en compte la forma de transmissió 
de la malaltia i l’escassa relació amb el país, l’avalua-
ció del risc d’aparició de casos importats s’ha consi-
derat com a molt baix. Tanmateix, no es pot descartar 
l’arribada d’algun cas, per la qual cosa els professio-
nals de salut pública i els clínics han d’estar alertes 
quan vegin pacients amb símptomes clínics compati-
bles procedents de zones on està tenint lloc el brot. Ai-
xí mateix, existeix la possibilitat que personal sanitari 
o cooperants residents a Catalunya desplaçats als dis-
trictes afectats tinguin una exposició de risc i/o desen-
volupin símptomes clínics compatibles i siguin traslla-
dats al nostre país.

Des de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a 
Emergències de Salut Pública de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT) es va elaborar un 
protocol que recull un conjunt de recomanacions de 
control d’infecció quan es proporciona assistència sa-
nitària directa i no directa a malalts confirmats o sos-
pitosos de FHVE, així com les actuacions a dur a ter-
me en personal que retorna d’una àrea afectada per la 
malaltia.

Així mateix, es va elaborar un procediment d’actuació 
davant de la possible aparició d’un cas sospitós de la 
malaltia en el nostre entorn, basat en el protocol de vi-
gilància i control aprovat per la Comissió de Salut Pú-
blica estatal el juliol de 2013. L’objectiu d’aquest pro-

cediment és garantir la detecció i el diagnòstic precoç 
d’un possible cas per tal d’adoptar de manera immedi-
ata les mesures de control adequades i evitar l’aparició 
de casos secundaris.

La Secretaria General de Sanitat Exterior ha informat 
de l’exigència de la Declaració Marítima de Sanitat 
per a l’obtenció de la lliure circulació de tots els vai-
xells que procedeixin de Guinea Conakry i de Libèria. 
Encara que no existeixen vols comercials entre Gui-
nea Conakry i Espanya, els aeroports han estat infor-
mats de la situació perquè avisin al Centre de Gestió 
de Xarxa d’AENA en cas que algun vol no comerci-
al procedent de Guinea Conakry tingui previst arribar 
a Espanya. En aquest sentit, la Secretaria General de 
Sanitat Exterior, el Centro de Coordinació d’Alertes i 
Emergències Sanitàries i l’ASPCAT actuarien en co-
ordinació.

Els documents elaborats per l’ASPCAT es troben dis-
ponibles a:

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/
documents/procediment_casos_ebola04_2014.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/
documents/ebola_personal_sanitari04_2014.pdf

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Registre del conjunt mínim bàsic de 
dades de consultes externes
Tram. 314-12331/10

Resposta del Govern
Reg. 76306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12331/10 us 
informo del següent:

El Servei Català de la Salut ha iniciat recentment el 
procés de licitació del disseny, desenvolupament i 
implantació del CMBD de consultes externes. En el 
transcurs de 2014 s’adjudicarà i s’executarà aquest 
projecte, que haurà de permetre disposar d’una nova 
aplicació que gestionarà les dades relatives a l’activitat 
sanitària efectuada als pacients en règim ambulatori 
per part de metges especialistes del Siscat, tenint en 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/procediment_casos_ebola04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/procediment_casos_ebola04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/procediment_casos_ebola04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/ebola_personal_sanitari04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/ebola_personal_sanitari04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/ebola_personal_sanitari04_2014.pdf
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compte la seva integració/interoperabilitat amb la His-
tòria Clínica Compartida de Catalunya.

Durant el proper 2015 es durà a terme la fase de proves 
d’aquest nou CMBD, amb la previsió d’entrada en fun-
cionament operatiu l’1 de gener de 2016.

Està previst que el CMBD de consultes externes sigui 
accessible en les mateixes condicions que els registres 
ja existents. Per tant, es podran realitzar sol·licituds de 
dades, complint sempre la normativa vigent de confi-
dencialitat, mitjançant l’enviament d’un imprès de sol-
licitud per correu ordinari que es podrà trobar al web 
del Servei Català de la Salut. A més, s’elaboraran di-
versos informes i publicacions, el principal dels quals 
serà un informe anual.

Barcelona, 11 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels trasllats a l’estranger 
per a tractaments autoritzats pel Servei Ca-
talà de la Salut en el període 2003-2013
Tram. 314-12332/10

Resposta del Govern
Reg. 76307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12332/10 us 
informo del següent:

La Comissió d’Assistència Sanitària per a Convenis 
Internacionals i Prestacions Excepcionals (CASCI-
PE), creada per Resolució del CatSalut de 13 de març 
de 1996 i modificada posteriorment el 31 de gener de 
2001, fa la valoració de les sol·licituds que presenten 
els assegurats del CatSalut per rebre assistència de ca-
ràcter excepcional. S’entenen com a peticions d’assis-
tència de caràcter excepcional aquelles no incloses a 
la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut ni 
del CatSalut o que impliquen un desplaçament a un es-
tat membre de la Unió Europea (UE) per tal de rebre 
un tractament determinat en un centre determinat. La 
CASCIPE emet, si escau, l’acord favorable diferenci-
ant dos tipus d’autoritzacions:

– Autoritzacions S-2 (abans E-112), que s’emeten pels 
països receptors amb els quals el CatSalut disposa 
d’un conveni internacional. Aquest procediment es de-
senvolupa d’acord amb la Instrucció 6/96, per a l’apli-
cació dels reglaments comunitaris quant a la prestació 
de l’assistència sanitària en el seu àmbit i existeix un 

conveni internacional. En aquests casos la CASCIPE 
no autoritza els pagaments ja que es regularitzen a tra-
vés del conveni internacional entre països.

– Autoritzacions a centre privats de Catalunya, altres 
comunitats autònomes o països amb els quals no hi ha 
conveni sanitari. En aquests casos la CASCIPE revi-
sa que les factures presentades s’ajustin al pressupost 
aprovat i n’autoritza, si escau, el pagament.

La tramitació d’aquests casos, convenis internacionals 
i prestacions de caràcter excepcional, es fa des de les 
unitats d’atenció al ciutadà de les regions sanitàries, 
les quals trameten els expe-dients amb les sol·licituds 
corresponents a la Gerència de Farmàcia i del Medica-
ment, que coordina directament la CASCIPE. La Co-
missió es reuneix setmanalment i emet l’informe per-
què des de la Direcció de l’Àrea d’Atenció Sanitària 
s’emeti la corresponent resolució.

En l’annex es detalla l’evolució dels acords de trasllats 
de pacients per a les dues tipologies d’autoritzacions 
esmentades, així com els cost econòmic que represen-
ten les autoritzacions a centres privats de Catalunya, 
altres CCAA, o països amb els quals no hi ha conveni.

Pel que fa als motius de trasllat, l’any 2013, els grups 
de patologies que han requerit més trasllats sobre el to-
tal d’autoritzats són les oncològiques (48%), les de car-
diologia i vasculars (18%) i les de dermatologia (8%).

Quant als desplaçaments i a les despeses derivades 
de l’estada dels pacients i dels seus acompanyants, 
aquest és un àmbit de decisió aliè a la CASCIPE; les 
sol·licituds es tramiten directament des de la regió sa-
nitària corresponent. En el cas de les dietes, aquestes 
estan regulades a la Instrucció 06/2010 del CatSalut 
sobre els ajuts per a despeses d’estada i manutenció, 
d’aplicació als ciutadans i ciutadanes que han de rebre 
atenció sanitària fora de la seva regió sanitària de resi-
dència o de l’àmbit territorial català.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detecció d’incidències en els ser-
veis de transport sanitari prestats per Am-
bulàncies Reus
Tram. 314-12345/10

Resposta del Govern
Reg. 76308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12345/10 i 
314-12346/10 us informo del següent:

Quant a les incidències que s’han detectat des de la 
Regió Sanitària Camp de Tarragona pel que fa al 
transport sanitari programat, aquestes han estat única-
ment les reclamacions que han estat presentades pels 
usuaris del servei.

Per part del SEM, des de principis de l’any 2013 tam-
poc s’ha enregistrat cap incidència rellevant en relació 
amb els serveis de transport sanitari urgent prestats 
per l’empresa Ambulàncies Reus (AmbuIbérica).

Finalment, cal assenyalar que el Servei Català de la 
Salut o el SEM no han iniciat ni tenen coneixement 
que s’hagi obert expedient informatiu en relació amb 
el servei de transport sanitari prestat per l’empresa 
Ambulàncies Reus.

Barcelona, 11 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’expedients informatius 
amb relació als serveis de transport sanitari 
prestats per Ambulàncies Reus
Tram. 314-12346/10

Resposta del Govern
Reg. 76308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12345/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèfi-
cit pressupostari del 2013 de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-12383/10

Resposta del Govern
Reg. 76473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12383/10 
a 314-12390/10 us informo del següent:

El pressupost aprovat a l’ICS es distribueix a princi-
pis d’any entre les diferents gerències territorials i el 
Centre Corporatiu en aproximadament un 98%. El 2% 
restant s’assigna a les gerències territorials al llarg de 
l’any en funció de les estratègies i decisions preses. Per 
tant, cal tenir en compte que l’assignació pressupostà-
ria final i definitiva pot ser diferent a la inicial i que la 
diferència entre ambdues no es considera un pressu-
post a consolidar sinó que es dota per resoldre situaci-
ons concretes de l’exercici en curs.

Per al 2014 es disposa de l’assignació inicial que, jun-
tament amb el pressupost del Centre Corporatiu, es 
correspon com en el 2013 amb el 98% del pressupost 
total de l’ICS. Aquesta xifra és la que es compara amb 
les assignacions inicials dels exercicis anteriors.

En l’annex es detalla el dèficit per cadascun dels hospi-
tals de l’ICS i les assignacions pressupostàries per als 
anys 2013 i 2014.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-12384/10

Resposta del Govern
Reg. 76473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12383/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-12385/10

Resposta del Govern
Reg. 76473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12383/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèfi-
cit pressupostari del 2013 de l’Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-12386/10

Resposta del Govern
Reg. 76473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12383/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-12387/10

Resposta del Govern
Reg. 76473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12383/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital de Vila-
decans
Tram. 314-12388/10

Resposta del Govern
Reg. 76473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12383/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12389/10

Resposta del Govern
Reg. 76473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12383/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-12390/10

Resposta del Govern
Reg. 76473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12383/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el traspàs de la gestió dels serveis de 
radiologia de Tarragona a l’Institut de Diag-
nòstic per la Imatge
Tram. 314-12391/10

Resposta del Govern
Reg. 76376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12391/10 i 
314-12392/10 us informo del següent:

Quant al canvi d’empresa de gestió dels serveis de ra-
diologia a la província de Tarragona, i respecte a la re-
novació dels càrrecs de la gerència de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) a Tarragona i Terres de l’Ebre i a la 
incorporació del senyor García Prieto a la direcció de 
i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), cal des-
tacar que aquests canvis es van produir en data 1 de 
gener de 2014, mentre que la integració entre l’ICS i 
l’IDI ja s’havia concretat mitjançant un conveni de col-
laboració el 17 d’abril de 2013.

El procés va comportar l’amortització de 12 llocs de 
treball de l’ICS que van ser contractats per l’IDI amb 
contractes de durada determinada d’interí per va-
cant, fins la cobertura reglamentària emmarcada en el 
XVIIè Conveni de la XHUP.

Respecte a la gestió dels serveis de rehabilitació 
d’atenció primària i domiciliària a la província de 
Tarragona, us informem que ja existia un conveni de 
col·laboració entre l’ICS i Gestió i Prestació de Ser-
veis Sanitaris (GIPSS), mitjançant el qual es realitza 
el servei de rehabilitació extrahospitalària d’una part 
del Sector Sanitari Baix Camp i del Sector Sanitari 
Tarragonès.

En relació a la col·laboració entre l’ICS i l’ICO en el 
camp de l’hematologia, cal destacar que en aquests 
moments no s’ha concretat, però s’està analitzant 
aquesta possibilitat perquè s’ha valorat positivament 
la integració en una xarxa multi hospital, amb l’ICO, 
centre de prestigi internacional, com a centre de refe-
rència. S’està estudiant realitzar-la mitjançant un con-
veni de col·laboració.

Mitjançant aquest conveni de col·laboració es pretén 
unificar i integrar els serveis d’hematologia entre hos-
pitals, treballar conjuntament, consensuant criteris de 
tractament mitjançant protocols, actualitzats segons 
evidències científiques i amb criteris de seguretat, efi-
càcia i eficiència. A més, ha de ser beneficiós, ja que 
incrementa les oportunitats de realitzar recerca clínica 
i traslacional i desenvolupar projectes docents i pot ser 
un estímul per als professionals.

En relació als efectes sobre el personal d’aquests dos 
serveis, val a dir que en el moment del traspàs de la 
gestió d’aquests serveis, al seu personal se li oferiria 
la possibilitat d’integrar-se a l’ICO amb un contracte 
laboral emmarcat en el conveni de referència i man-
tindrien la seva vinculació estatutària amb l’ICS en si-
tuació d’excedència. En el cas dels pacients, aquests 
es veuran beneficiats per la millora de la resposta en 
quant a complexitat diagnòstica i terapèutica.

Barcelona, 21 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió dels serveis d’oncohemato-
logia de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, 
i de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
Tram. 314-12392/10

Resposta del Govern
Reg. 76376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12391/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de les unitats de suport 
vital intermedi que no tenen metge
Tram. 314-12503/10

Resposta del Govern
Reg. 76395 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12503/10 us 
informo del següent:

L’activació de totes les unitats del Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) està protocol·litzada en procedi-
ments i instruccions tècniques. Concretament, l’actua-
ció assistencial de les Unitats de Suport Vital Intermig 
(SVI) està descrita en el «Procediment d’actuació uni-
tats SVI» a disposició de tots els professionals d’infer-
meria del SEM.

Davant d’aquelles situacions en què se sospita que 
l’alerta refereix a una persona en estat greu o crític, 
s’activa una unitat de Suport Vital Avançat (SVA), tot 
i que, hi ha casos en què s’activa en primera instància 
una SVI. Aquests són els següents:

a) Quan es detecta la presència d’una unitat de SVI 
amb millor isòcrona (més a prop de l’incident) aques-
ta també s’activa, per tal de fer una primera assistèn-
cia el més ràpid possible, en espera de la unitat de 
SVA, simultàniament activada. En aquest supòsit pot 
donar-se el cas que els professionals sanitaris de la 
unitat de SVI, i a resultes de la seva valoració «in si-
tu» de l’accident, considerin que ja no és necessari 
comptar amb la unitat SVA, i aquesta torni a la base 
operativa.

b) Quan no es pot disposar de recursos, per estar en 
aquell moment totes les unitats SVA disponibles ac-
tivades per atendre altres incidents. En aquests ca-
sos, s’activa la unitat de SVI en espera d’activar la 
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unitat de SVA immediatament un cop estigui dispo-
nible.

En tots els supòsits, el personal sanitari de la unitat 
d’SVI està en contacte permanent amb la Central de 
Coordinació Sanitària del SEM (CECOS) i, en conse-
qüència, sempre pot consultar amb el seu personal mè-
dic per rebre les instruccions mèdiques adients.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retallada pressupostària a l’Institut 
Català de la Salut per al 2014
Tram. 314-12637/10

Resposta del Govern
Reg. 76472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12322/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retallada pressupostària al sector 
sanitari concertat per al 2014
Tram. 314-12638/10

Resposta del Govern
Reg. 76472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12322/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels recursos del transport 
sanitari urgent de Montcada i Reixac i Ripo-
llet (Vallès Occidental)
Tram. 314-12705/10

Resposta del Govern
Reg. 76394 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12705/10 us 
adjunto en l’annex l’evolució dels recursos de transport 

sanitari urgent als municipis de Montcada i Reixac i 
Ripollet.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del servei de farmàcia co-
munitària de Montcada i Reixac i Ripollet 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-12706/10

Resposta del Govern
Reg. 76294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12706/10 i 
314-12707/10 us informo del següent:

L’horari d’atenció al públic i l’organització dels serveis 
d’urgència de les oficines de farmàcia a Catalunya està 
regulada en el Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre 
horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacan-
ces i tancament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia (DOGC núm. 2264, de 4.10.1996).

D’acord amb aquesta normativa, l’organització del ser-
vei d’urgència de les oficines de farmàcia està en fun-
ció de l’horari d’atenció als ciutadans dels centres as-
sistencials existents en el mateix territori. En aquest 
sentit, aquesta normativa té en compte que si un ciu-
tadà s’ha de desplaçar a un centre assistencial per ser 
atès pugui també disposar de la prescripció urgent en 
una farmàcia propera. En aquest sentit, el centre as-
sistencial on es genera la prescripció ha de tenir accés 
a l’oficina de farmàcia en servei d’urgència en un ter-
mini inferior a 15 minuts, amb un mitjà de transport 
habitual.

Així, la fixació dels torns d’urgència de les oficines de 
farmàcia s’organitza de la següent manera:

A. En aquells municipis on hi ha un centre assistencial 
amb atenció continuada les 24h:

a) Si hi ha una única oficina de farmàcia, aquesta far-
màcia ha de prestar el servei d’urgència diürn i noc-
turn.

i. En cas que hi hagi en un municipi veí, altres ofici-
nes de farmàcia a menys de 15 minuts, amb un mitjà 
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de transport habitual, es pot establir un torn rotatori 
amb aquestes.

b) Si hi ha més d’una oficina de farmàcia, aquestes han 
de prestar el servei d’urgència diürn i nocturn en torn 
rotatori.

B. En aquells municipis on hi ha un centre assistenci-
al que no té atenció continuada les 24h, les oficines de 
farmàcia (independentment del nombre que hi hagi) 
han d’adaptar el seu torn a l’horari del centre assisten-
cial per tal de prestar el servei d’urgència.

Al municipi de Montcada i Reixac hi ha dos centres 
d’atenció primària, el CAP Montcada i el CAP Les In-
dianes, el primer d’ells amb un Punt d’Atenció Conti-
nuada (PAC). Així mateix, actualment es disposa de 
10 oficines de farmàcia (l’any 2010 n’hi havia 9, i a 
partir del 7 de març de 2013 s’obre la 10a).

Entre l’1 de gener de 2010 i el 15 de juliol de 2011, el 
CAP Montcada prestava atenció continuada les 24 ho-
res, i, en conseqüència, l’horari del servei d’urgències 
de les farmàcies era també de 24 hores (una farmàcia 
en torn diari). A partir d’aquesta data fins a l’actuali-
tat, l’horari es va modificar passant a ser de dilluns a 
divendres des de les 8:00 a 20:00h en atenció ordinà-
ria, i de 20:00 a 0:00h en atenció continuada al PAC 
(ubicat a la mateixa seu que el CAP). Els caps de set-
mana i festius, es realitza atenció continuada al PAC 
de 08:00 a 00:00h. A partir de les 00:00h, es deriva el 
pacient al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CU-
AP) de Cerdanyola-Ripollet, amb atenció continuada 
24h, que es troba a menys de 15 minuts de Montcada 
i Reixac. A Cerdanyola hi ha una oficina de farmàcia 
i a Ripollet una altra, que presten el servei d’urgències 
diürn i nocturn.

Amb la modificació de l’horari del CAP Montcada, les 
farmàcies van adaptar l’horari del servei d’urgències 
al del CAP, de manera que la farmàcia que presta el 
servei està oberta fins a les 00:00h ininterrompuda-
ment. La resta de farmàcies que no estan de guàrdia 
fan un horari d’atenció al públic de 9:30 a 13:30h i de 
16:30 a 20:00h, de dilluns a divendres i dissabtes al 
mati.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en els horaris de les guàr-
dies de les farmàcies de Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-12707/10

Resposta del Govern
Reg. 76294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12706/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vacunació de la varicel·la recoma-
nada als dotze anys
Tram. 314-12711/10

Resposta del Govern
Reg. 76393 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12711/10 us 
informo del següent:

La vacuna de la varicel·la a Espanya es recomana, des 
del 1998, a grups de població considerats de risc i als 
seus contactes immediats susceptibles. L’any 2005 la 
Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut (CISNS) va ampliar la 
recomanació de vacunació de varicel·la a una cohort, 
triada per cada comunitat autònoma entre les edats de 
10-14 anys, en aquelles persones que refereixin no ha-
ver passat la malaltia ni haver estat vacunades amb an-
terioritat.

Aquesta recomanació va ser consensuada per la po-
nència de vacunes, aprovada pel CISNS i s’ha ratificat 
amb la publicació a l’agost de 2013 del nou calendari 
comú de vacunacions infantils. Concretament, el ca-
lendari actual (2014) del CISNS recomana la vacuna-
ció amb 2 dosis als 12 anys a les persones que no hagin 
patit la malaltia ni hagin estat prèviament vacunades.

Aquesta estratègia s’adreça a evitar els casos de varicel-
la en adults, que és quan es poden produir més compli-
cacions i més greus i a les persones que pertanyen als 
grups de risc específics.

A Catalunya, seguint el calendari del CISNS, s’ad-
ministra a l’escola la vacuna enfront la varicel·la als 
infants d’entre 11-12 anys, que no hagin patit la ma-
laltia ni hagin estat prèviament vacunats i a persones 
que pertanyen a determinats grups de risc específics 
susceptibles a partir dels 12 mesos d’edat. Això equi-
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val, aproximadament, al 20% de la població d’11-12 
anys. Per això cada any es compren i distribueixen 
les dosis necessàries per vacunar segons les indicaci-
ons de salut pública. Aquestes dosis es van distribuint 
d’acord amb les necessitats i la capacitat de subminis-
trament dels laboratoris.

Des de finals d’agost de 2013 aquesta vacuna no es dis-
tribueix a les oficines de farmàcia. Aquesta decisió és 
competència de la Divisió de Productes Biològics de 
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sa-
nitaris. El Departament de Salut no té competències 
al respecte i ha mostrat el seu desacord en la forma en 
què s’ha pres i informat de la decisió de retirar les va-
cunes de les oficines de farmàcia.

Atès que és una vacuna que amb una dosi ja confereix 
un nivell de protecció molt important, en el cas d’in-
fants que hagin començat la vacunació amb una pri-
mera dosi abans dels 11 anys i que no pertanyin a cap 
grup de risc, poden esperar a arribar a aquesta edat per 
rebre la segona dosi gratuïtament dintre del calendari 
vacunal.

La recomanació actual de vacunació a Catalunya està 
inclosa al calendari oficial de vacunacions i a la web 
canal salut a l’apartat varicel·la. El carnet de salut tam-
bé ho especifica.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat del Laboratori Clínic Barce-
lonès Nord i Vallès Oriental del CAP Doctor 
Robert, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-12720/10

Resposta del Govern
Reg. 76474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12720/10 us 
informo del següent:

L’Institut Català de la Salut ha impulsat la unificació 
territorial dels laboratoris clínics arreu de Catalunya 
amb l’objectiu d’optimitzar la gestió dels recursos i mi-
llorar la qualitat del servei. Aquest procés d’unificació, 
iniciat l’any 2010, plantejava passar dels 12 laboratoris 
existents a 6 laboratoris clínics territorials de forma 
gradual i adaptada a les necessitats i circumstàncies de 
cada territori, que partien de diferents disponibilitats 

d’espais i de recursos econòmics i havien d’abordar el 
seus processos d’unificació de forma, també, diferent.

Cal ressaltar que en els darrers anys els avenços tecno-
lògics han permès millorar molt la productivitat i qua-
litat dels laboratoris clínics. Les empreses del sector 
dels laboratoris ofereixen actualment equips que per-
meten realitzar totes les proves automatitzables.

També cal tenir present que, d’una banda, molts dels 
laboratoris de l’ICS no havien modificat la seva estruc-
tura ni adequat els espais en els darrers vint anys i, 
per això, es va impulsar un nou concurs centralitzat 
per adequar els espais dels laboratoris i procedir a la 
seva renovació tecnològica amb l’objectiu de millorar 
la productivitat i l’eficiència i reduir els costos. D’al-
tra banda, d’acord amb la llei de contractes de l’Estat, 
l’anterior concurs centralitzat d’aparells i reactius no 
es podia perllongar més temps. Això va condicionar 
que durant l’any 2013 la Direcció Gerència de l’ICS 
donés instruccions a les gerències territorials per pre-
parar un nou concurs d’aparells, tècniques i reactius 
per als laboratoris. Cal dir que la configuració de la 
part tècnica i econòmica del nou concurs era molt di-
ferent si el laboratori s’ubicava en un únic espai físic 
o en dos (duplicació d’aparells, contractes de mante-
niment, amortitzacions, necessitats de personal, etc.).

En aquest moment, la Gerència Territorial Metropoli-
tana Nord va considerar la necessitat d’optimitzar els 
equips i unificar, a curt termini, el laboratori en els es-
pais disponibles a l’Hospital Germans Trias i Pujol. El 
nou concurs per aquest territori concret acaba de sortir 
a licitació i suposarà un estalvi aproximat de 1.200.000-
1.400.000 € en el preu de licitació, només pel fet de 
contemplar un únic espai físic.

La centralització i unificació dels laboratoris de la 
Gerència Territorial Metropolitana Nord a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol suposarà assolir una activitat 
superior als 9 milions de determinacions anuals i se-
rà un dels més grans de Catalunya. Per aconseguir un 
laboratori integrat eficient s’han cercat dos principis: 
centralització màxima dels serveis per reduir els cos-
tos unitaris mitjançant un sistema centralitzat de pre-
analítica i un Core Lab –laboratori central– per a la 
gestió automatitzada de l’activitat i potenciació d’un 
model organitzatiu cercant la generació de coneixe-
ment.

D’altra banda, la unificació no comportarà modificaci-
ons contractuals del personal d’aquests serveis. L’ajust 
de personal, en cas que fos necessari, està previst re-
alitzar-lo en el moment en què es vagin produint jubi-
lacions. També es podrà reubicar voluntàriament, dins 
d’altres àrees dels serveis d’atenció primària de Bada-
lona, tot el personal que no tingui una titulació especí-
fica de laboratori.

Des del moment en què la Gerència Territorial Me-
tropolitana Nord va prendre la decisió d’unificació, els 
responsables del laboratori del CAP Dr. Robert han 
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participat en el disseny organitzatiu i funcional del 
nou laboratori centralitzat. Per tant, els professionals 
del laboratori Dr. Robert han participat activament en 
la definició del funcionament del laboratori unificat, 
segons les seves pròpies especificacions, per garantir 
el manteniment de les seves bones pràctiques i els seus 
excel·lents resultats. Quan va estar definit el model de 
funcionament, es van celebrar reunions informatives 
amb els professionals del laboratori del CAP Dr. Ro-
bert i de l’Hospital amb la presentació del projecte i la 
discussió del mateix.

Ni l’actual ni les anteriors gerències territorials s’han 
plantejat en cap moment externalitzar o privatitzar 
l’activitat ni la gestió de cap dels seus laboratoris.

Pel que fa a les obres realitzades al Laboratori del 
CAP Dr. Robert, aquestes van consistir en ampliar 
els espais de Bioquímica i Serologia, ampliar l’es-
pai de recepció de mostres i transformar un WC, que 
no s’utilitzava, en un espai tancat per a congeladors, 
i aïllar així el personal, del soroll. En qualsevol cas 
es tracta d’obres menors per un import inferior als 
15.000 € i que seran aprofitades pels nous serveis a 
què es destinin.

A l’hospital serà necessari remodelar els laboratoris de 
la primera planta per ubicar en aquest espai l’àrea de 
recepció de mostres i preanalítica, el laboratori central 
(Core Lab) i d’Atenció Continuada (Urgències) i les àre-
es especialitzades d’Hematologia i Bioquímica. Els la-
boratoris d’Immunologia i Microbiologia van ser reno-
vats fa poc temps i poden assumir les determinacions i 
el personal procedents de l’atenció primària després de 
l’adjudicació del nou concurs de l’ICS. Aquesta inversió 
es recupera de forma immediata amb l’adjudicació del 
nou concurs, pel fet d’haver optimitzat la licitació d’un 
sol laboratori en una ubicació única.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la displàsia anal
Tram. 314-12725/10

Resposta del Govern
Reg. 76397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12725/10 us 
informo del següent:

A Catalunya, els hospitals que realitzen el cribratge de 
displàsia anal són: Vall d’Hebron, Clínic, Santa Creu i 
Sant Pau, Germans Trias i Pujol i Bellvitge.

Quant a la garantia d’equitat territorial en l’accés, els 
hospitals de referència estan en disposició de fer o de 
derivar l’exploració mitjançant anuscopi d’alta resolu-
ció, així com per fer prevenció secundària en població 
amb pràctiques de risc i portadors del virus del papil-
loma humà (VPH). A més, els professionals dels ser-
veis de malalties infeccioses estan capacitats per fer 
aquests tipus d’exploracions a través de mostratge de 
biòpsies del canal anal.

D’altra banda, la detecció d’anticossos del virus del 
papil·loma humà és una tècnica de rutina accessible a 
la majoria de professionals sanitaris.

Pel que fa als protocols, cal dir que, cada centre té els 
seus protocols per fer efectives les derivacions de paci-
ents amb VPH, considerat de risc, a les unitats de cri-
bratge de la displàsia anal.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els sistemes de retenció infantil en el 
transport sanitari
Tram. 314-12727/10

Resposta del Govern
Reg. 76398 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12727/10 us 
informo del següent:

En el procediment de contractació del nou concurs de 
transport sanitari hi consta, dins de les millores en els 
vehicles expressades en el quadre de característiques 
del contracte, la disponibilitat de sistemes de retenció 
pediàtrica.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport i l’assistència psicològica 
del personal del transport sanitari
Tram. 314-12728/10

Resposta del Govern
Reg. 76295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12728/10 us 
informo del següent:

El SEM realitza atenció psicològica d’emergència als 
seus professionals de transport sanitari quan es pro-
dueix una circumstància que requereix suport especi-
alitzat.

El protocol que s’aplica és el que deriva del contrac-
te formalitzat amb Serveis Integrals de Psicologia 
(SIPS).

Barcelona, 23 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals del trans-
port sanitari en procés d’obtenció de la titu-
lació de grau mitjà d’emergències sanitàries
Tram. 314-12729/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12729/10 
a 314-12735/10 i 314-12737/10 a 314-12744/10 us in-
formo del següent:

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut 
del Departament de Salut té, entre d’altres, la funció 
de definir les polítiques en l’àmbit de l’ordenació de la 
formació sanitària i del desenvolupament professional 
que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment 
i millora de les competències professionals i la qua-
litat del sistema de salut, supervisar-ne la planifica-
ció operativa i de l’execució, i avaluar-ne els resultats. 
No disposa de competències per recollir el nombre de 
professionals del sector en actiu que estan en procés 

d’obtenir el títol de grau mitjà d’emergències sanità-
ries (TES).

L’Associació catalana d’empresaris d’ambulàncies 
(ACEA), malgrat no disposar de dades concretes, ha 
manifestat que el percentatge és molt baix. Les condi-
cions laborals del sector, torns o jornades de 12h, fan 
que sigui complicat seguir la formació reglada de for-
ma presencial. L’aposta és l’obtenció del títol per mò-
duls i/o la teleformació. Al respecte, amb la finalitat 
de facilitar l’accés a aquesta formació al personal del 
sector, s’ha creat una comissió per promoure l’accés a 
la plataforma online de l’Institut Obert de Catalunya 
on es preveu incorporar alguns dels mòduls que confi-
guren els estudis de Tècnic en emergències sanitàries 
(TES).

D’altra banda, l’Institut d’Estudis de la Salut ha por-
tat a terme, des de l’any 1998 i fins el 2010, diverses 
convocatòries d’avaluació de les competències teòri-
co-pràctiques per al personal que prestava serveis en 
l’àmbit del transport sanitari, a l’empara de la forma-
ció regulada al Decret 225/1996. La superació d’aques-
tes proves conduïa a l’obtenció del carnet de Tècnic 
en Transport Sanitari (TTS) que el sector professio-
nal ha reconegut laboralment a través dels seus conve-
nis col·lectius. Durant aquests anys, s’han organitzat 9 
convocatòries i han obtingut el carnet 6.299 persones. 
Segons l’ACEA, el 86,02% dels professionals en actiu 
acrediten aquest carnet: 67,47% conductors, 17,24% 
ajudants i 15,29% portalliteres.

El Departament de Salut ha estat treballant per do-
nar compliment a allò que estableix el Reial decret 
836/2012, de 25 de maig, normativa estatal de caràcter 
bàsic, per la qual s’estableixen les característiques tèc-
niques, l’equipament sanitari i la dotació de personal 
dels vehicles de transport sanitari per carretera..

Pel que fa a l’aplicació del Reial decret als professio-
nals del transport sanitari, l’article 4 preveu la dotació 
de personal mínima dels vehicles destinats a la pres-
tació de serveis de transport sanitari i regula la quali-
ficació necessària per poder exercir com a conductor 
d’ambulàncies inclosos en aquesta categoria els pro-
fessionals que fan de portalliteres. S’exigeix el títol de 
formació professional de TES per conduir ambulànci-
es assistencials de classe B i C i, com a mínim, el cer-
tificat de professionalitat per exercir com a conductor 
de les ambulàncies no assistencials de classes A1 i A2.

L’Ordre SLT/170/2014, publicada al DOGC el passat 4 
de juny, té com a objectiu iniciar el procediment d’ha-
bilitació dels treballadors experimentats que no osten-
tin la formació requerida com a conductor de vehicles 
destinats al transport sanitari, però que han estat fent 
funcions pròpies de conductor o d’ajudant d’ambulàn-
cies, assistencials o no assistencials, en una empresa 
de transport sanitari autoritzada dins l’àmbit territo-
rial de Catalunya i que poden acreditar una experièn-
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cia professional d’acord amb els requisits exigits per la 
disposició transitòria segona del Reial decret.

Per ser habilitat com a conductor d’ambulàncies no as-
sistencials cal acreditar una experiència de més de 3 
anys en els 6 immediatament anteriors a la data d’en-
trada en vigor del Reial decret, o bé, per ser habili-
tat com a conductor d’ambulàncies assistencials, de 5 
anys en els 8 immediatament anteriors a la data d’en-
trada en vigor del Reial decret.

L’experiència inclou tant la que s’hagi adquirit en 
l’exercici d’un lloc de treball de conductor com la que 
s’hagi adquirit en l’exercici d’un lloc de treball d’aju-
dant; i, dins la categoria d’ajudant es troben inclosos 
els professionals que fan de portalliteres. Per la qual 
cosa, el personal que treballi o hagi treballat amb ca-
tegoria laboral de portalliteres, pot sol·licitar l’habilita-
ció si reuneix els requisits d’experiència i presenta en 
temps i forma la documentació pertinent.

La normativa catalana també preveu la documenta-
ció que cal presentar, juntament amb la sol·licitud de 
participació, i entre aquesta documentació està la cò-
pia compulsada del carnet de conduir BTP. Cal asse-
nyalar però que ni el Reial decret 836/2012 ni l’Or-
dre PRE/1435/2012, de 23 de juliol, i en conseqüència 
tampoc la normativa catalana, especifiquen el moment 
en què la persona ha de tenir el permís de conduir exi-
gible, només que en el moment d’habilitar-lo ha d’estar 
en possessió d’aquest requisit.

Quant al personal que actualment reuneix el requisit 
d’experiència però que a data de juny de 2012 no els 
acreditava, el Reial decret estableix que l’experiència 
ha de ser anterior a la data d’entrada en vigor de la nor-
ma, període comprès entre el 9 de juny de 2004 i fins 
el 10 de juny de 2012. Així doncs, cal que la persona 
sol·licitant compleixi tots els requisits que la normati-
va exigeix, entre aquests una experiència determinada 
dins el marge de temps estipulat.

En relació als treballadors que a data juny de 2012 no 
portaven 5 anys en els últims 8 anys desenvolupant la 
seva activitat professional en ambulàncies, però sí 3 
anys, cal dir que, si s’han prestat indistintament ser-
veis en ambulàncies assistencials o no assistencials, o 
aquesta experiència no es concreta en quin tipus d’am-
bulàncies ha estat es computarà com a serveis prestats 
en ambulàncies no assistencials.

L’Ordre estableix que a partir de la recepció de la sol-
licitud, el Departament de Salut demanarà a l’empre-
sa o empreses que s’hi hagin fet constar, la certifica-
ció dels serveis prestats per l’interessat, amb expressió, 
entre altres, del tipus de servei prestat i vehicle. L’em-
presa o empreses han de certificar doncs quin tipus de 
servei feia majoritàriament el treballador a les dates 
que hi facin constar al certificat.

Igualment el Reial decret preveu que aquelles perso-
nes que a l’entrada en vigor d’aquesta norma estiguin 

prestant serveis en llocs de feina afectats i no reunei-
xin els requisits de formació establerts, poden mante-
nir el lloc de feina desenvolupant les mateixes funci-
ons, sense que per aquests motius puguin ser remoguts 
dels mateixos.

Finalment, en l’annex es detalla, a maig de 2014, el 
nombre de professionals del sector sanitari per catego-
ries professionals.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals del trans-
port sanitari en possessió del diploma de 
tècnic en transport sanitari
Tram. 314-12730/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors del trans-
port sanitari
Tram. 314-12731/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del Reial decret 836/2012, 
relatiu al transport sanitari
Tram. 314-12732/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la disposició transitòria 
segona del Reial decret 836/2012, relatiu al 
transport sanitari, als conductors
Tram. 314-12733/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la disposició transitòria 
segona del Reial decret 836/2012, relatiu al 
transport sanitari, als ajudants
Tram. 314-12734/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la disposició transitòria 
segona del Reial decret 836/2012, relatiu al 
transport sanitari, als portalliteres
Tram. 314-12735/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’habilitació tècnica del personal del 
transport sanitari amb categoria laboral de 
portalliteres
Tram. 314-12737/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’habilitació tècnica del personal del 
transport sanitari amb categoria laboral 
d’ajudants que no té el permís de conduir
Tram. 314-12738/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’habilitació tècnica del personal del 
transport sanitari amb més de cinc anys de 
servei en ambulàncies assistencials però 
que no els tenia al juny del 2012
Tram. 314-12739/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’habilitació tècnica del personal del 
transport sanitari amb més de tres anys de 
servei en ambulàncies assistencials però 
que no els tenia al juny del 2012
Tram. 314-12740/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’habilitació tècnica del personal del 
transport sanitari amb tres anys de servei en 
ambulàncies assistencials al juny del 2012
Tram. 314-12741/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució que es donarà al personal 
del transport sanitari que treballa però que 
no serà habilitat tècnicament
Tram. 314-12742/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures perquè el personal del 
transport sanitari que no sigui habilitat tèc-
nicament conservi el lloc de treball
Tram. 314-12743/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distinció entre servei urgent i no ur-
gent amb relació a l’habilitació de personal 
del transport sanitari
Tram. 314-12744/10

Resposta del Govern
Reg. 76296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la regulació de la venda de medica-
ments i productes sanitaris per Internet
Tram. 314-12754/10

Resposta del Govern
Reg. 76377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12754/10 i 
314-12755/10 us informo del següent:

La venda de medicaments i productes sanitaris 
per Internet està regulada, d’una banda, per la Llei 
29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional 
dels medicaments i productes sanitaris que, en el seu 
article 2.5, limita la venda per procediments telemà-
tics als medicaments no subjectes a prescripció. I de 
l’altra, pel Reial decret 870/2013, de 8 de novembre, 
pel qual es regula la venda a distància al públic, a tra-
vés de llocs web, de medicaments d’ús humà no sub-
jectes a prescripció mèdica. Mitjançant aquest Reial 
decret es realitza el desenvolupament reglamentari de 
la Llei 29/2006 així com la incorporació, al dret in-
tern espanyol, de la directiva europea en els aspec-
tes relatius a la venda de medicaments d’ús humà per 
serveis de la societat de la informació a través de pà-
gines web.

Així les pàgines web d’oficines de farmàcia que ven-
guin legalment medicaments a Espanya han de mos-
trar un logotip comú, determinat per la Unió Euro-
pea (UE), que tindrà un enllaç als llistats d’oficines 
autoritzades que publicarà el Departament de Salut i 
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sa-
nitaris. La Comissió Europea ha aprovat amb data 24 
de juny, de 2014, el reglament europeu sobre el disseny 
i les característiques tècniques del logotip comú. S’es-
tima com a data de la posta en marxa d’aquesta activi-
tat els primes mesos del 2015, un cop s’hagi habilitat 
un sistema que ofereixi a la ciutadania les garanties 
necessàries per comprar medicaments sense recepta 
per Internet. Aquesta circumstància explica que les 
oficines de farmàcia de Catalunya i d’Espanya encara 
no hagin començat a vendre, legalment, medicaments 
sense recepta per Internet.

La venda de medicaments amb recepta per Internet es-
tà prohibida i la venda dels productes sanitaris per In-
ternet no està regulada, excepte per l’article 2.5 de la 
Llei 29/2006.

Ateses les anteriors afirmacions, el volum econò-
mic dels medicaments legalment autoritzats venuts 
per Internet a Catalunya és zero. Dels productes sa-
nitaris sense prescripció mèdica, que sí poden ven-
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dre’s per mitjans telemàtics, no disposem d’infor-
mació.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum econòmic dels medicaments 
i productes sanitaris venuts per Internet
Tram. 314-12755/10

Resposta del Govern
Reg. 76377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12754/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Consorci del Laboratori Intercomar-
cal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf
Tram. 314-12756/10

Resposta del Govern
Reg. 76475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12756/10 
a 314-12761/10 us informo del següent:

En aquest moment, el Consorci del Laboratori Interco-
marcal de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf està valorant 
una aliança estratègica amb algun altre laboratori de 
Catalunya que també doni serveis a empreses públi-
ques i consorcis, per tal de constituir una plataforma 
de laboratoris conjunta. L’objectiu seria tenir una di-
mensió més gran que millori la viabilitat econòmica i 
aconseguir la màxima qualitat i eficiència.

Aquest plantejament s’emmarca en les experiènci-
es territorials vinculades al Pla de salut de Catalunya 
2011-2015 per tal de formular canvis organitzatius que 
impulsin la integració de serveis, dispositius i prestaci-
ons, a fi d’optimitzar els recursos, millorar l’eficiència 
i assegurar la qualitat i els resultats de l’atenció sani-
tària.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absorció del Consorci del Laborato-
ri Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el 
Garraf pel Laboratori de Referència de Ca-
talunya
Tram. 314-12757/10

Resposta del Govern
Reg. 76475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12756/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’absorció del Laboratori 
de Referència de Catalunya pel Consorci del 
Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf
Tram. 314-12758/10

Resposta del Govern
Reg. 76475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12756/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en el Consorci del Labora-
tori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i 
el Garraf si és absorbit pel Laboratori de Re-
ferència de Catalunya
Tram. 314-12759/10

Resposta del Govern
Reg. 76475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12756/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis que afectaran els pacients 
dels centres sanitaris a què dóna servei el 
Consorci del Laboratori Intercomarcal de 
l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf si és absorbit 
pel Laboratori de Referència de Catalunya
Tram. 314-12760/10

Resposta del Govern
Reg. 76475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12756/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis que afectaran els professio-
nals dels centres sanitaris a què dóna servei 
el Consorci del Laboratori Intercomarcal de 
l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf si és absorbit 
pel Laboratori de Referència de Catalunya
Tram. 314-12761/10

Resposta del Govern
Reg. 76475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12756/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de vehicles de 
transport sanitari que presten suport vital 
bàsic
Tram. 314-12773/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12773/10 
a 314-12782/10 us informo del següent:

L’evolució del nombre de vehicles de transport sanitari 
que presten suport vital bàsic (SVB) i avançat (SVA) 
ha sofert múltiples modificacions des de la seva po-
sada en marxa l’any 2006. Durant aquests anys, els 
contractes amb les diferents empreses prestadores de 
serveis del SEM han requerit la seva adaptació a les 
necessitats i indicacions del CatSalut. Aquestes modi-
ficacions es donen en la totalitat dels lots i en gairebé 

la totalitat de les més de 400 unitats actualment dis-
tribuïdes arreu de Catalunya. En l’annex es facilita la 
comparativa de la contractació de 2006 i l’actual.

Pel que fa a l’evolució del nombre de recursos aeris, 
des del 2006 al 2014, el SEM ha contractat 4 helicòp-
ters per donar servei aeri medicalitzat arreu de Cata-
lunya. En aquest període no s’ha vist modificat aquest 
nombre de recursos. La tripulació de les aeronaus 
consta de pilot, copilot, metge i infermer. La ubicació 
de les bases és: Sant Cugat del Vallès, Girona, Móra 
d’Ebre i Tremp i els horaris que realitzen són jornades 
de 12 hores, iniciant el servei Sant Cugat i Girona a 
les 8:00 hores i Móra d’Ebre i Tremp a les 9:00 hores. 
El proveïdor actual és l’empresa TAF Helicòpters, SL. 
amb un import total facturat el 2013 de 4.128.819,75€. 
El servei es troba actualment prorrogat fins a la pro-
pera licitació, la qual està en fase de tramitació en el 
marc del model global del transport sanitari urgent de 
Catalunya, amb l’objectiu d’assolir la màxima eficàcia 
i eficiència dels recursos disponibles.

La relació laboral del personal de les unitats de SVB 
i d’aquelles unitats de SVA les quals estan essent ges-
tionades per empreses col·laboradores del SEM, depèn 
de la política de contractació que apliquin les empre-
ses prestadores del servei i els convenis vigents de què 
disposin, el que determinarà el nombre final de treba-
lladors contractats per aquestes.

Cal dir que per cobrir una unitat SVB de 24 hores són 
necessaris 10 Tècnics de Transport Sanitari (TTS) o 
Tècnics en Emergències Mèdiques (TES). Per la co-
bertura d’una unitat SVA de 24 hores, són necessaris 
6 metges, 6 infermers i 6 Tècnics de Transport Sanita-
ri (TTS) o Tècnics en Emergències Mèdiques (TES).

D’altra banda, el SEM disposa de la plantilla pròpia as-
signada a unitats avançades que es detalla en l’annex.

Quant al nou dispositiu d’atenció a les emergències 
mèdiques, es tracta d’una unitat de suport vital avan-
çat anomenat Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR) do-
tat d’un metge i un Tècnic de Transport Sanitari (TTS) 
o Tècnic en Emergències Mèdiques (TES).

Per atendre les necessitats de les unitats de SVA ex-
pressades en el concurs de recent publicació, caldrà un 
increment de 15 unitats VIR, atès que aquest concurs 
és un reforç del model de transport sanitari urgent que 
prima l’assistència sanitària sobre el trasllat. Amb el 
VIR es realitzarà una atenció sanitària més àgil, rà-
pida i eficaç. A més, es potenciarà la gestió dinàmica 
dels recursos, ja que en tractar-se d’un turisme, es dis-
posarà amb més rapidesa d’aquest dispositiu allà on si-
gui necessari. Quant a l’atenció sanitària, aquesta serà 
més precisa, donat que es verificarà el tipus de recurs 
que cal enviar i la necessitat del trasllat. Conseqüent-
ment, s’evitaran desplaçaments innecessaris de la resta 
d’unitats tant bàsiques com avançades, amb la valora-
ció directa del metge al lloc dels fets, així com alguns 
trasllats que ara es realitzen, perquè el metge podrà re-
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soldre in situ. A banda, s’alliberarà el recurs amb més 
rapidesa perquè aquest no traslladarà l’afectat.

Els VIR necessitaran d’altres recursos de transport sa-
nitari depenent de la localització de la intervenció, si-
tuació clínica de l’afectat i necessitat de trasllat o no, 
el nou dispositiu pot requerir activació d’altres tipus 
de recursos d’emergències, ja sigui suport vital avan-
çat (terrestre o aeri) o suport vital bàsic. Els VIR seran 
un recurs més del SEM i s’activarà segons el mateix 
circuit assistencial que la resta de recursos, a través de 
la Central de Coordinació Sanitària del SEM.

Per atendre les necessitats de les unitats de SVA ex-
pressades en el concurs en curs, caldrà un increment 
de personal, tant de metges com de TTS o TES, atès 
que aquest concurs prima l’assistència sanitària sobre 
el trasllat. El Catsalut licita una contractació de ser-
vei, la qual inclou la base assistencial, el vehicle, els 
professionals, etc. El CatSalut no compra aquests ve-
hicles; serà l’empresa adjudicatària qui decidirà la mo-
dalitat i la forma de contractació del vehicle, i qui en 
negociarà el seu import.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de vehicles de 
transport sanitari que presten suport vital 
avançat
Tram. 314-12774/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de recursos ae-
ris per al transport sanitari
Tram. 314-12775/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el proveïdor de recursos aeris per al 
transport sanitari
Tram. 314-12776/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors dels vehi-
cles de transport sanitari vital bàsic i avançat
Tram. 314-12777/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dispositius d’atenció a 
les emergències previstos en el nou concurs
Tram. 314-12778/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible disminució del personal 
dels dispositius d’atenció a les emergències
Tram. 314-12779/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos de transport sanitari que 
necessitaran els nous dispositius d’atenció 
a les emergències
Tram. 314-12780/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el circuit assistencial per a activar els 
nous dispositius d’atenció a les emergències
Tram. 314-12781/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del concurs per a comprar ve-
hicles de transport sanitari per als nous dis-
positius d’atenció a les emergències
Tram. 314-12782/10

Resposta del Govern
Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12773/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mapa de centres d’expertesa de 
malalties minoritàries
Tram. 314-12783/10

Resposta del Govern
Reg. 76396 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12783/10 i 
314-12784/10 us informo del següent:

Donada la complexitat per implantar el model d’aten-
ció a les malalties minoritàries (MM) aprovat per la 
Comissió Assessora l’any 2010, el CatSalut està ulti-
mant una Instrucció per regular l’establiment de les 
unitats d’expertesa clínica (UEC).

Durant els anys 2012 i 2013 s’ha treballat amb els pro-
fessionals clínics i de la gestió d’alguns centres de la 
xarxa de serveis del Siscat per a la definició dels cri-
teris organitzatius i els circuïts de l’atenció a les MM.

En una fase inicial, s’ha treballat amb els professionals 
de quatre grups temàtics de MM: les malalties cog-
nitivoconductuals de base genètica a l’edat pediàtrica, 
les malalties neuromusculars de base genètica a l’edat 
pediàtrica, les malalties metabòliques hereditàries a 
l’edat pediàtrica incloses al Programa de detecció pre-
coç neonatal, i el grup de la malaltia de Huntington 
amb les demències d’inici precoç.

La publicació de la Instrucció permetrà obrir una 
convocatòria institucional per a la designació de les 
UEC a Catalunya, d’acord als requeriments del Cat-
Salut. Igualment, està prevista l’obertura progressiva 
d’aquesta convocatòria del Mapa d’Unitats d’Experte-
sa Clínica a d’altres MM o Grups temàtics de MM.

D’altra banda, cal dir que, el Registre de malalties mi-
noritàries és un registre poblacional de persones afec-
tades de MM a Catalunya, que s’ha creat en l’àmbit 
del Servei Català de la Salut, en el marc de l’Ordre 
SLT/25/2014 de 3 de febrer, per la qual s’actualitza la 
regulació de dades de caràcter personal del Departa-
ment de Salut i de les entitats vinculades o que en de-
penen (Ordre SLT/519/2006). La seva finalitat és obte-
nir informació epidemiològica fiable sobre l’extensió i 
distribució de les MM al nostre territori, amb finalitats 
epidemiològiques i de planificació sanitària.

El Registre de MM s’ha coordinat amb el projec-
te de creació d’un registre de MM a nivell estatal 
(SpainRDR), que respon a les directrius europees i que 
està liderat per l’Institut d’Investigació en Malalties 
Rares (IIMR). En el marc d’aquest projecte, l’any 2012 
es va iniciar un estudi pilot que es va basar en l’explo-
tació de fonts d’informació rutinàries, com el conjunt 
mínim bàsic de dades d’atenció hospitalària (CMBD-
AH), per al període 2010-2011. Atès que aquestes 
fonts d’informació registren els casos utilitzant siste-
mes de codificació de diagnòstic poc específics per a 
les MM (CIM-9 i CIM-10 segons la font), la identifica-
ció dels casos s’ha realitzat seleccionant aquells codis 
que identifiquen exclusivament MM. Actualment es 
disposa de llistats de codis de MM consensuats a ni-
vell estatal per a les classificacions CIM9-MC, CIM10 
i ERA-EDTA (classificació de l’Associació Renal Eu-
ropea i l’Associació de Diàlisi i Trasplantament Euro-
pea).

El passat mes de febrer de 2014 es va realitzar l’envi-
ament a l’IIMR del primer fitxer de dades explotades 
corresponent al període 2010-2012. Les dades es van 
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obtenir del CMBD-AH, el CMBD-AP (atenció pri-
mària) i el Registre de Malalts Renals de Catalunya 
(RMRC).

Tanmateix, des de 2010 s’està treballant en el disseny i 
la creació d’una aplicació informàtica factible i opera-
tiva que, amb la col·laboració dels professionals de les 
UEC, permeti notificar els casos de MM al Servei Ca-
talà de la Salut, garantint l’obtenció de dades amb un 
alt grau de validesa i especificitat i en un entorn segur 
que garanteixi la protecció de dades.

Està previst enviar el segon fitxer de dades a l’IIER, 
corresponent al període 2010-2013, a finals d’aquest 
any 2014.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del Registre de malalties mi-
noritàries
Tram. 314-12784/10

Resposta del Govern
Reg. 76396 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12783/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pacients de malalties neuromus-
culars que reben tractament crònic rehabi-
litador
Tram. 314-12785/10

Resposta del Govern
Reg. 76375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12785/10 us 
informo que els pacients en rehabilitació domiciliària 
amb tractament de nivell neuromuscular es detallen en 
l’annex.

La mitjana per regió sanitària en el període 2008 - 
2013 és la següent: Camp de Tarragona, 8 pacients; 
Terres de l’Ebre, 11; Girona, 16; Catalunya Central, 
10; Barcelona, 220. A la resta de territoris l’atenció es 
proporciona a nivell hospitalari.

Els menors de 18 anys representen el 14%.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activació del codi d’agi-
tació psicomotora
Tram. 314-12786/10

Resposta del Govern
Reg. 76399 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12786/10 us 
annexo la informació de l’evolució de l’activitat del 
Codi Agitació psicomotora des de la seva creació.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol de treball conjunt entre els 
Mossos d’Esquadra i els serveis d’emergèn-
cia sanitària en els casos de persones amb 
agitació psicomotora
Tram. 314-12787/10

Resposta del Govern
Reg. 76297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12787/10 us 
informo del següent:

El Sistema d’Emergències Mèdiques disposa d’un pro-
cediment clínic i operatiu inclòs a la Guia d’Assis-
tència Prehospitalària a les Urgències i Emergències 
del SEM i d’un procediment específic: CODI agitació 
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d’activació i circuits d’atenció urgent a Barcelona ciu-
tat, per al malalt amb agitació psicomotora.

Ambdós procediments contemplen l’avaluació inicial i 
la presa de decisions, les pautes generals per a l’abor-
datge terapèutic prehospitalari així com els criteris 
d’activació i d’intervenció de les forces de seguretat.

L’any 2013 s’ha activat el codi agitació en 66 ocasions 
i als 6 primers mesos de 2014 en 31 casos.

Barcelona, 23 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la no-renovació del contracte a treba-
lladors eventuals de l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi
Tram. 314-12802/10

Resposta del Govern
Reg. 76476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12802/10 us 
informo del següent:

El Consorci Sanitari Integral (CSI) el constitueixen 12 
centres, sent un d’ells l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi. Les contractacions de durada determi-
nada, segons el document intern de provisió de places 
que s’ha consensuat a nivell del Consorci Sanitari In-
tegral amb totes les representacions laborals, perme-
ten acumular dies en alta en la categoria per a l’adjudi-
cació de places a les corresponents convocatòries per 
assolir la condició de personal indefinit fix. Per tant, 
cal distribuir la temporalitat de manera homogènia en 
tots els centres per tal de garantir la lliure concurrèn-
cia i igualtat de drets en aquests processos.

En relació amb la no renovació de contractes, cal tenir 
present la finalització de l’anomenat programa d’hi-
vern (PIUC) que s’estén entre els mesos de novembre 
a abril i comporta la realització d’un major nombre 
d’activitat en els processos d’assistència hospitalària, 
urgent i crítica, en relació a d’altres períodes de l’any 
amb una menor demanda assistencial no programada.

Per tal de poder fer front a aquests períodes de ma-
jor demanda assistencial es planifica una dotació de 
recursos de personal addicional que es formalitza a 
través de contractacions de durada determinada. En 
finalitzar aquest període s’adapten progressivament 
les necessitats de personal a l’activitat de cada centre. 

Tanmateix aquestes mesures han afectat, a l’Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi, a 10 contractes 
d’infermeria al mes de març i a 26 professionals (6 in-
fermeres i 20 auxiliars) el mes d’abril.

Cal aclarir que al torn de tarda a l’Hospital de Sant Jo-
an Despí Moisès Broggi hi treballen unes 200 plantilla 
de personal equivalent (compactada a jornada màxi-
ma de conveni, 1664 hores anuals) corresponents als 
grups professionals d’infermeria, auxiliars d’inferme-
ria i auxiliars del processos d’assistència hospitalària 
i que tots els professionals disposen de les titulacions 
necessàries i les competències per realitzar les funci-
ons encomanades.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els càrrecs directius de l’Institut d’As-
sistència Sanitària
Tram. 314-12808/10

Resposta del Govern
Reg. 76391 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12808/10 us 
informo del següent:

L’Acord de Govern aprovat el dia 22 de maig de 2012 
va autoritzar que, per raons d’especial interès públic, el 
gerent territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS), 
pogués compatibilitzar el seu càrrec directiu a l’ICS 
amb el lloc de treball de gerent de l’empresa pública 
Institut d’Assistència Sanitària (IAS).

Ambdues entitats públiques tenen per objecte la gestió 
de serveis sanitaris i sociosanitaris a l’àmbit territorial 
de les comarques de Girona:

– L’ICS, de conformitat amb la Llei 8/2007, de 30 de 
juliol, té naturalesa d’entitat de dret públic de la Gene-
ralitat, i els seus estatuts, aprovats pel Decret 13/2009, 
de 3 de febrer, preveuen que les gerències territorials 
constitueixen els òrgans de gestió de caràcter territori-
al de què es dota l’ICS per a la gestió unitària dels re-
cursos d’un determinat àmbit, la qual cosa inclou tota 
la xarxa d’atenció sanitària i sociosanitària dels cen-
tres, els serveis i els establiments que hi quedin inclo-
sos, ja siguin d’atenció hospitalària, com d’atenció pri-
mària o sociosanitària.
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– L’IAS és una empresa pública que té per objectiu la 
gestió i l’administració dels serveis traspassats de la 
Diputació de Girona a l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya en matèria sanitària mitjançant el De-
cret 167/1992, de 20 de juliol, de traspàs dels serveis, 
mitjans i recursos de les diputacions de Girona, Lleida 
i Tarragona a l’Administració de la Generalitat en ma-
tèria sanitària, com també la gestió i l’administració 
dels centres, els serveis i les normes de protecció de la 
salut i d’atenció sanitària, sociosanitària, salut mental 
i atenció social que determini el Servei Català de la 
Salut, dels programes institucionals en matèria de pro-
moció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, 
assistència sanitària, sociosanitària i rehabilitació i les 
prestacions del sistema sanitari públic, principalment 
en l’àmbit territorial de les comarques de Girona.

En execució de les estratègies per a la reordenació del 
sector públic impulsades pel Govern de la Generalitat 
(Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració 
del sector públic per agilitar l’activitat administrativa), 
s’han anat definint una sèrie d’intervencions adreçades 
a facilitar tant la gestió compartida entre proveïdors 
del sistema sanitari de cobertura pública com una ges-
tió integrada i autònoma dels serveis sanitaris territo-
rials.

En aquest sentit, l’Acord de Govern abans esmen-
tat entén que «les possibilitats d’avançar en fórmules 
de gestió conjunta dels centres de l’ICS a Girona i de 
l’IAS, fan recomanable, com a primer pas, que exis-
teixi un comandament únic que assumeixi la Gerència 
Territorial de l’ICS a Girona i la Gerència de l’IAS».

D’acord amb tot el que s’ha exposat, el Govern va con-
siderar que existien raons d’interès públic per auto-
ritzar que el gerent territorial de l’ICS a Girona, mit-
jançant Acord de la Comissió Executiva del Consell 
d’Administració d’aquest Institut del dia 19 d’abril de 
2012, ocupés també el càrrec de gerent de l’empresa 
pública IAS.

L’Acord de Govern va preveure una limitació tempo-
ral per aquesta autorització (fins el 31 de desembre de 
2014), que no es podia percebre més d’una retribució 
de caràcter fix i periòdic i que aquesta s’havia d’ajustar 
als límits retributius previstos a la normativa vigent.

Tota la informació sobre la normativa i l’import de les 
retribucions dels alts càrrecs directius de la Generali-
tat de Catalunya i del seu sector públic vinculat pot ser 
consultada al portal corporatiu Transparència (www.
transparencia.gencat.cat).

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a l’alerta 
mundial de poliomielitis de l’Organització 
Mundial de la Salut
Tram. 314-12817/10

Resposta del Govern
Reg. 76400 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12817/10 us 
informo del següent:

En concordança amb les directrius de l’Organització 
Mundial de Salut (OMS) especificades al Pla d’acció 
per a l’eradicació de la poliomielitis al món, per a la fa-
se final de l’eradicació de la malaltia es manté, des de 
l’any 1998, la vigilància de les paràlisis flàccides agu-
des (PFA) en menors de 15 anys, la vigilància d’ente-
rovirus i la contenció dels poliovirus en els laboratoris. 
Aquesta vigilància es porta a terme des de la Subdi-
recció General de Vigilància i Resposta a Emergènci-
es de Salut Pública (SGViRESP) de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. Els tres objectius del Pla són:

1. Detectar una possible introducció del poliovirus 
mitjançant:

a) La vigilància de les PFA que comporta:

– La notificació dels casos compatibles amb PFA.

– La cerca activa de casos mitjançant el rastreig de ze-
ro casos mensual als hospitals pediàtrics que partici-
pen en la vigilància.

– La recopilació semestral de casos no notificats re-
gistrats a les altes hospitalàries pel sistema de registre 
del Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’alta hospitalària 
(CMBD).

b) La vigilància d’enterovirus en mostres clíniques.

c) La vigilància medioambiental de poliovirus en ai-
gües residuals per part del laboratori de virus entèrics 
de la Universitat de Barcelona.

2. Reforçar els sistemes de vacunació i identificar bos-
ses de població específiques amb baixa cobertura.

3. Adoptar les mesures indicades per l’OMS quant a 
viatgers que van a zones on encara es detecten casos 
com són els tres països endèmics de poliovirus salvat-
ge: Afganistan, Pakistan i Nigèria.

D’altra banda, els dies 28 i 29 d’abril de 2014, el Co-
mitè d’Emergència va estar convocat per la directora 
general de l’OMS seguint el reglament sanitari inter-
nacional (2005). Després de discussions i deliberaci-
ons sobre la base de la informació proporcionada, el 

www.transparencia.gencat.cat
www.transparencia.gencat.cat
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Comitè d’Emergència va recomanar una resposta in-
ternacional coordinada per evitar un possible fracàs 
en l’eradicació global d’una de les malalties immu-
noprevenibles més greus. A finals del 2013, un 60% 
dels casos de poliomielitis van ser el resultat de l’ex-
tensió internacional del poliovirus salvatge, i hi ha una 
evidència creixent que els viatgers adults poden estar 
contribuint a aquesta extensió de la malaltia. Actual-
ment hi ha tres països que n’han exportat casos: Pakis-
tan, Síria i Camerun. Els països on hi ha reintroducció 
de casos del poliovirus salvatge, però que actualment 
no n’han exportat, són: Guinea Equatorial, Etiòpia, 
Iraq, Israel, Somàlia i especialment Nigèria i Afganis-
tan (on encara és endèmic).

En aquest sentit, es recomana una nova acció als resi-
dents i visitants de llarga estada a aquests països, que 
rebin una dosi de vacuna OPV o IPV entre 4 setmanes 
i 12 mesos abans de fer un viatge internacional.

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis proposats per a la Unitat de 
Suport Vital Avançat de Calella (Maresme)
Tram. 314-12822/10

Resposta del Govern
Reg. 76477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12822/10 
a 314-12826/10 us informo del següent:

El Sistema d’Emergències Mèdiques no ha proposat 
cap canvi en els dispositius de transport sanitari a Ca-
lella ni de les hores de cobertura, ni dels professionals 
assignats. Tampoc té previst substituir la unitat de su-
port vital avançat per una unitat de suport vital bàsic 
o intermitja.

En l’annex es facilita l’evolució de la cobertura dels 
serveis de transport sanitari a la comarca del Ma-
resme.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou horari dels dispositius de trans-
port sanitari de Calella (Maresme)
Tram. 314-12823/10

Resposta del Govern
Reg. 76477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12822/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius dels canvis en els dispo-
sitius de transport sanitari de Calella (Ma-
resme)
Tram. 314-12824/10

Resposta del Govern
Reg. 76477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12822/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la substitució de la Unitat de Suport 
Vital Avançat de Calella (Maresme) per una 
unitat de suport bàsic o intermedi
Tram. 314-12825/10

Resposta del Govern
Reg. 76477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12822/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de serveis de transport 
sanitari al Maresme
Tram. 314-12826/10

Resposta del Govern
Reg. 76477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12822/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a les cigar-
retes electròniques
Tram. 314-12827/10

Resposta del Govern
Reg. 76478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12827/10 us 
informo del següent:

L’any 2013 es va observar un creixement important 
de l’oferta de cigarretes electròniques a Catalunya i 
altres punts de l’Estat. Aquest creixement va motivar 
la preocupació de nombrosos professionals sanitaris i 
va portar l’Organització Mundial de la Salut i diver-
ses organitzacions científiques i professionals a alertar 
sobre els riscos que podia ocasionar l’ús de cigarretes 
electròniques, tant entre les persones fumadores com 
en el conjunt de la població.

A Catalunya, la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum 
i la Xarxa d’Hospitals sense Fum –dues xarxes pro-
fessionals de referència en l’àmbit de la prevenció i el 
control del tabaquisme– van fer públic el 31 de juliol 
de 2013, amb el suport de la Secretaria de Salut Pú-
blica (SSP) del Departament de Salut, el seu posicio-
nament en relació a l’ús de cigarretes electròniques. 
Aquest document conjunt presentava una síntesi de les 
dades científiques disponibles sobre el tema, que posa-
ven de manifest que:

– Encara que és probable que les cigarretes electròni-
ques siguin menys tòxiques que les cigarretes conven-
cionals, no hi ha evidències de la seva utilitat com a 
possible estratègia de reducció de danys.

– No es disposa d’evidències científiques sobre la seva 
eficàcia com a mètode per deixar de fumar.

– No existeixen evidències concloents, a favor o en 
contra, de la seguretat del seu ús, especialment a llarg 
termini, ni dels potencials efectes de l’exposició pas-
siva als aerosols generats per les cigarretes electròni-
ques.

– No es pot garantir als consumidors que alguns lí-
quids puguin contenir impureses o substàncies tòxi-
ques no identificades en l’etiquetatge.

La SSP va demanar al Consell Assessor sobre Taba-
quisme (CAT) que emetés un informe sobre les cigar-
retes electròniques. El CAT va celebrar una reunió 
monogràfica sobre cigarretes electròniques i va formu-
lar les seves recomanacions, que la SSP va difondre el 
21 de novembre de 2013 i que s’han traduït en diverses 
actuacions:

– Actualització de la informació sobre cigarretes elec-
tròniques adreçada a la ciutadania des de Canal Salut.

– Impuls i suport a l’adopció d’un acord en el marc del 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 
que, en la seva reunió del 18 de desembre de 2013, va 
elevar una posició comuna als grups del Congrés per 
restringir la utilització de cigarretes electròniques en 
zones educatives i infantils, centres sanitaris, centres 
de les administracions públiques, serveis d’atenció al 
ciutadà i transport públic.

– Publicació de la Instrucció 08/2013 del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) que prohibeix l’ús, la promoció i 
la venda de cigarretes electròniques en els centres, ser-
veis i establiments sanitaris del sistema sanitari inte-
gral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2014.

– Inclusió de noves preguntes en relació a l’ús de ci-
garretes electròniques al qüestionari general de l’En-
questa de Salut de Catalunya a partir de 2014.

– Incorporació de la vigilància i control de l’ús de ci-
garretes electròniques entre les àrees d’actuació que 
inclou el Pla Interdepartamental de Salut Pública 
aprovat per l’acord de Govern GOVV/24/2014, de 18 
de febrer de 2014.

Durant els mesos de febrer i març de 2014 es va apro-
var una nova directiva sobre els productes del tabac 
per part del Parlament Europeu (amb un període de 
dos anys per transposar-se a la normativa estatal) i la 
modificació de la Llei 28/2005 per les Corts Generals 
regulant diferents aspectes relacionats amb les cigar-
retes electròniques. En concret la Llei 28/2005, de 26 
de desembre, de mesures sanitàries enfront del taba-
quisme i reguladora de la venda, el subministrament, 
el consum i la publicitat dels productes del tabac, mo-
dificada per la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual 
es modifica el text refós de la Llei General per a la 
Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis com-
plementàries, estableix limitacions a la publicitat de 
cigarretes electròniques i prohibeix tant la seva venda 
als menors de 18 anys com el seu ús a les dependències 
de les administracions públiques, centres educatius i 
sanitaris, parcs infantils i vehicles de transport públic.

A petició novament de la SSP, i a la llum de la no-
va normativa, el CAT va redactar unes noves recoma-
nacions en aquesta matèria, valorant positivament els 
avenços produïts en els últims mesos, i estimant que 
segueix sent necessari que la normativa estatal incor-
pori al més aviat possible els preceptes de la nova di-
rectiva europea i que s’avanci en la regulació de la pu-
blicitat i l’ús de cigarretes electròniques.

Aquestes recomanacions van ser presentades en una 
jornada científica organitzada per l’ASPCat sobre ci-
garretes electròniques el 22 d’abril de 2014, que va 
comptar, entre d’altres, amb la participació del res-
ponsable de la Iniciativa sense Tabac de l’Organització 
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Mundial de la Salut. A la jornada van assistir 300 pro-
fessionals i es van revisar les novetats aquesta qüestió.

També s’ha editat i difós una video-càpsula informa-
tiva sobre cigarretes electròniques destinada a ser pro-
jectada a les pantalles de visualització destinades a les 
persones usuàries dels serveis sanitaris. S’està editant 
un pòster i una senyalització per centres sanitaris.

Finalment, el 18 de juliol de 2014 s’ha donat suport i 
participat al Simposium Internacional 2014 organitzat 
per l’Institut Català d’Oncologia sobre Current Cha-
llenges for global tobacco control: electronic cigaret-
tes, que ha reunit a 140 experts d’àmbit estatal i inter-
nacional.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta organitzativa de l’oftalmo-
logia a les regions sanitàries del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12829/10

Resposta del Govern
Reg. 76479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12829/10 us 
informo del següent:

La demarcació de Tarragona es divideix en Camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre. Actualment en aquesta 
demarcació existeixen quatre hospitals amb serveis 
d’oftalmologia:

– Hospital Verge de la Cinta a Terres de l’Ebre, de ni-
vell 4
– Hospital Sant Pau i Santa Tecla a Tarragona ciutat, 
de nivell 3
– Hospital Sant Joan a Reus, de nivell 4
– Hospital Joan XXIII a Tarragona, de nivell 5

La descripció de la proposta organitzativa de cadascun 
dels centres es detalla en l’annex.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les subvencions del 
Departament de Cultura a activitats d’ar-
tistes
Tram. 314-12858/10

Resposta del Govern
Reg. 75959 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12858/10 us 
informo del següent:

Pel total del període objecte de la pregunta (2011-
2013), els imports corresponents a subvencions pen-
dents de satisfer són del 6,6 % del total d’obligacions 
contretes.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni amb Abertis amb relació 
a les tarifes, els peatges de les carreteres 
C-32 i C-33 i les compensacions a la con-
cessionària
Tram. 314-12979/10

Resposta del Govern
Reg. 75920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12979/10 us 
informo del següent:

Remetem al diputat a la resposta donada per a sol-
licitud d’informació amb número de tramitació 320-
00190/10.

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la liquidació econòmica d’Abertis i 
la compensació que ha de rebre segons el 
conveni amb la Generalitat
Tram. 314-12980/10

Resposta del Govern
Reg. 75921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12980/10 us 
informo del següent:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la pre-
gunta escrita amb número de tramitació 320-00191/10.

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del trànsit a les estacions de 
peatge de l’autopista C-32 el 2013
Tram. 314-12981/10

Resposta del Govern
Reg. 75922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12981/10 us 
informo del següent:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la sol·li-
citud d’informació amb número de tramitació 320-
00192/10.

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del trànsit a les estacions de 
peatge de l’autopista C-32 entre el 2008 i el 
2012
Tram. 314-12982/10

Resposta del Govern
Reg. 75923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12982/10 us 
informo del següent:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la sol-
licitud d’informació amb número de tramitació 320-
00193/10.

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les liquidacions econòmiques d’Aber-
tis i les compensacions que ha de rebre se-
gons els convenis amb la Generalitat relatius 
a la carretera C-32
Tram. 314-12983/10

Resposta del Govern
Reg. 75924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12983/10 us 
informo del següent:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la sol-
licitud d’informació amb número de tramitació 320-
00194/10.

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius fixats per la Conferència 
Sectorial d’Ocupació del 2013
Tram. 314-13217/10

Resposta del Govern
Reg. 76040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13217/10 us 
informo del següent:

D’ençà el 2011 s’ha anant reduint de forma contundent 
el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupa-
ció (PAO) per part de l’Estat: hem passat dels 454 M€ 
als 176 M€ d’aquest any, el que suposa una minoració 
de més de 17 M€ respecte al 2013. Resulta paradoxal 
que s’incrementi en més d’un 46% el pressupost del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), quan són 
les CCAA les que tenen les competències executives 
en matèria de les PAO i, aquestes en canvi, pateixin 
una disminució del 7,94%. A més de l’apartat quan-
titatiu, cal denunciar la metodologia emprada per a la 
distribució d’aquests fons.

Els objectius a que es fa referència venen determinats 
anualment en el Pla Anual de Polítiques de Empleo 
(PAPE); És en aquest document on es recullen els ob-
jectius estratègics i els objectius estructurals fixats per 
la Conferència Sectorial. Els estratègics, són millorar 
l’ocupabilitat dels joves i recolzament a l’emprenedo-
ria; millorar l’ocupabilitat d’altres col·lectius especial-
ment afectats per la desocupació; millorar la qualitat 
de la Formació Professional per a l’ocupació i millo-
rar la vinculació de les polítiques actives i passives 
d’ocupació. Per la seva banda, els objectius estructu-
rals estan referits als sis eixos fixats pel mateix PAPE: 
d’orientació, de formació, d’oportunitats d’ocupació, 
d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, de 
l’emprenedoria i, de la millora del marc institucional 
del Sistema Nacional d’Ocupació.

Ressaltem aquests objectius, senzillament per a fer no-
tar la total coincidència amb els plantejaments expo-
sats sovint pel Govern de la Generalitat davant el Par-
lament de Catalunya.

La qüestió rau en la forma en que s’ha volgut aplicar 
un mètode d’avaluació complex i amb fortes conse-
qüències en la distribució dels fons, d’una forma sob-
tada i sense el desenvolupament en paral·lel dels sis-
temes d’informació del Sistema Nacional d’Ocupació. 
El sistema d’avaluació no ha estat prou transparent, 
atès que les CCAA no han pogut ni debatre ni decidir 
el valor que se li ha donat a cada indicador. Això és: no 
es coneixen a priori els pesos específics dels diferents 
indicadors d’avaluació, sinó que són aplicats un cop 

s’han executat els programes, fet que distorsiona enor-
mement la valoració dels mateixos.

En tot cas, cal assenyalar que de l’import de la reduc-
ció d’enguany, 17,6 M€, només un 2,2 M€ són produc-
te de l’avaluació de les PAO.

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients sancionadors 
per incompliments de polítiques actives in-
coats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i 
arxivats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal
Tram. 314-13226/10

Resposta del Govern
Reg. 76041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 conjunta a les preguntes parlamentàries 314-
13226/10 i 314-13227/10 us informo del següent:

La Sentència del Tribunal Constitucional número 
104/2013, de 25 d’abril de 2013. Recurs d’inconstituci-
onalitat 2095-2004. Interposat pel Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya contra diversos articles de la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, ad-
ministratives i de l’ordre social, publicada al BOE del 
23 de maig de 2013, va declarar inconstitucional, i per 
tant nul, l’article 46.17 de la Llei 62/2003. Segons ai-
xò, l’exercici de la potestat sancionadora respecte de 
les persones perceptores de prestacions per desocupa-
ció que incorrin en algunes de les conductes tipifica-
des com a infraccions lleus i greus als articles 24.3 i 
25.4 de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre soci-
al, correspon a la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la sentència al BOE el 23 de maig de 
2013, la comunicació posterior a les comunitats autò-
nomes i el procés d’habilitació dels mecanismes i sis-
temes necessaris per poder assolir la competència va 
fer que durant el període entre maig i agost de 2013 
no es s’iniciessin expedients sancionadors al SOC re-
lacionats amb incompliments de les polítiques actives 
d’ocupació.

Així mateix, des de l’atribució de la competència per 
la Sentència 104/2013 fins al 15 de juliol de 2014, el 
SOC ha iniciat 287 procediments per incompliments, 
dels quals cap és dels arxivats pel SEPE.
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Alhora, cal tenir en compte que les infraccions en l’or-
dre social prescriuen als 4 anys, tal i com estableix 
l’article 4.1 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social.

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients sancionadors 
per incompliments de polítiques actives in-
coats pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
del maig a l’agost del 2013
Tram. 314-13227/10

Resposta del Govern
Reg. 76041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13226/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’associacions censades a 
la Direcció General d’Acció Cívica i Comuni-
tària
Tram. 314-13232/10

Resposta del Govern
Reg. 76412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13232/10, 
314-13233/10, 314-13234/10, 13235/10 i 13236/10 us 
informo que a data de 16 de juny de 2014 hi ha 1.710 
entitats censades al Cens del voluntariat de Catalunya.

El Departament de Benestar Social i Família no cobra 
quotes per l’ús d’hotels d’entitats. S’aplica l’article 3.1-
1 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya. En aquest article s’es-
pecifica que «constitueix el fet imposable de la taxa 
la utilització, per les entitats privades sense ànim de 
lucre, dels béns adscrits a l’Hotel d’Entitats, per tal de 
facilitar-los el funcionament i l’exercici de llurs acti-
vitats».

No es produeix cap desallotjament o desnonament.

Quan no es compleix amb l’obligació de pagament de 
la taxa corresponent, s’activa el procediment de cons-
trenyiment i, si s’escau, una compensació d’ofici que 
s’aplica sobre pagaments pendents de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. Aquest procediment 
només s’ha hagut d’aplicar una vegada.

A la pàgina web del Departament de Benestar Social i 
Família podreu consultar la relació d’Hotels d’entitats 
del Departament i la seva localització. Concretament, 
a l’apartat Serveis, Equipaments cívics i activitats.

Pel que fa a la relació d’entitats hostatjades als Ho-
tels d’entitats amb subvenció atorgada per la Direcció 
General d’Acció Cívica l’any 2013 i pendent de paga-
ment, us informo que es tracta de 17 entitats i l’import 
pendent de pagament és de 46.600 €.

Barcelona, 13 d’agost de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’associacions desallotja-
des dels hotels d’entitats del Departament 
de Benestar Social i Família per impagament
Tram. 314-13233/10

Resposta del Govern
Reg. 76412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13232/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació dels hotels d’entitats del De-
partament de Benestar Social i Família
Tram. 314-13234/10

Resposta del Govern
Reg. 76412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13232/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats allotjades als hotels d’en-
titats del Departament de Benestar Social i 
Família que no han cobrat les subvencions 
del departament
Tram. 314-13235/10

Resposta del Govern
Reg. 76412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13232/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que no han cobrat les sub-
vencions del Departament de Benestar So-
cial i Família i han estat desallotjades dels 
hotels d’entitats per impagament
Tram. 314-13236/10

Resposta del Govern
Reg. 76412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13232/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la sentència del Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea relativa a 
la conservació de dades
Tram. 314-13238/10

Resposta del Govern
Reg. 76352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13238/10, us 
informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra res-
pecta l’ordenament jurídic en les intervencions que 
duu a terme per donar compliment a les funcions que 
té assignades, especialment en matèria de protecció 
dels drets i de les llibertats fonamentals de la ciuta-
dania.

Actualment la identificació del número telefònic d’un 
abonat no es pot conèixer sense la corresponent au-
torització judicial adreçada als operadors de telefonia 
mòbil.

La Direcció General de la Policia tramita l’adquisició 
dels dispositius, les eines i els instruments que reque-
reix per realitzar les seves funcions entre proveïdors 
amb la tecnologia, la capacitat i l’experiència neces-
sàries per donar resposta a les exigències de segure-
tat pública. Aquesta adquisició es produeix sempre 
d’acord amb el que preveu la normativa de contracta-
ció administrativa.

No s’ha produït cap supòsit de cessió d’equips de mo-
nitorització a empreses privades. Quant a la utilització 
d’aquests equips per part de la policia de l’Estat, no 
correspon donar resposta a una qüestió que és compe-
tència del Ministeri de l’Interior.

El Departament d’Empresa i Ocupació no realitza cap 
control sobre equips de monitorització per ús comer-
cial o qualsevol altra finalitat ni té identificat el mercat 
dels proveïdors de monitorització més enllà d’aquells 
que són proveïdors directes de solucions i sistemes que 
s’utilitzen en la gestió de les seves funcions.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra sol-
licita l’autorització de l’autoritat judicial sempre que és 
preceptiu.

Totes les bases de dades policials estan constituïdes 
d’acord amb el que disposa la llei orgànica de protec-
ció de dades de caràcter personal.

El control sobre l’activitat policial que pot afectar els 
drets i les llibertats fonamentals de la ciutadania es 
produeix en diversos moments:

– Els agents que formen part de les unitats d’investiga-
ció criminal reben formació especialitzada, coneixen 
el règim jurídic, les limitacions en la utilització dels 
mitjans al seu abast i els supòsits en què és preceptiu 
obtenir l’autorització judicial per fer determinades di-
ligències d’investigació.

– Durant la realització d’una investigació en concret 
els comandaments policials tenen l’obligació i la res-
ponsabilitat d’avaluar i supervisar el curs de la inves-
tigació.

– Existeix el control que realitzen els servei d’afers in-
terns sobre el conjunt de l’activitat policial i el control i 
la supervisió dels jutjats i tribunals i del Ministeri Fis-
cal durant les fases d’instrucció i judici dels sumaris i 
les diligències prèvies que porten causa de la investi-
gació policial.

– Cal destacar, finalment, el control que pugui dur a 
terme l’Agència de Protecció de Dades, així com les 
recomanacions i les instruccions que pugui dictar.

El Departament d’Empresa i Ocupació, en l’exercici 
de la seves funcions, dóna compliment a la normati-
va legal vigent en matèria de protecció de dades i de 
la privacitat de les comunicacions. Així mateix, i per 
vetllar pel seu compliment, l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya és l’ens encarregat de vetllar 
pel compliment de la normativa aplicable a situacions 
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d’aquesta naturalesa i el competent per a determinar 
les actuacions en matèria de privacitat i protecció de 
dades personals.

Finalment, assenyalar que des del Departament d’Em-
presa i Ocupació no es té cap tipus de previsió de rea-
litzar el cens a què fa referència la pregunta.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desviació pressupostària dels cen-
tres hospitalaris de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública el 2013
Tram. 314-13292/10

Resposta del Govern
Reg. 76480 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13292/10 us 
informo del següent:

Actualment s’estan recollint les dades del 2013 per tal 
de poder realitzar els informes economicofinancers de 
la Central de Balanços. Per fer-ho, cal que els centres 
hagin tancat i aprovat els seus comptes de 2013.

Per tal de valorar l’evolució dels resultats del conjunt 
d’hospitals que presten serveis per compte del CatSa-
lut s’utilitza com a referència l’evolució del resultats 
anuals que tot seguit es detallen:

2010 2011 2012 

Resultat  
d’explotació -149.274.472 -47.740.060 20.875.214
Resultat financer -21.954.763 -37.047.543 -49.738.559
Resultat  
de l’exercici -173.696.771 -87.858.283 -26.518.387

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la gestió de l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 314-13296/10

Resposta del Govern
Reg. 76481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13296/10 us 
informo del següent:

La posició del Govern de la Generalitat en relació amb la 
gestió de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona es 
correspon amb les previsions que conté la Llei 2/2014 de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic en les seves disposicions addicional 4a i transitò-
ria 4a, i que es poden resumir en els punts següents:

– S’autoritza el Govern a iniciar el procés per dotar l’Hos-
pital Clínic i Provincial de Barcelona de personalitat ju-
rídica com a consorci integrat per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona.

– S’haurà de garantir la presència en els òrgans de go-
vern i de direcció del consorci, amb caràcter minorita-
ri, del coneixement clínic de l’hospital.

– El consorci es denominarà «Hospital Clínic de Bar-
celona» i tindrà per objectiu la realització de les acti-
vitats assistencial, docent i de recerca en salut pròpies 
de l’hospital, i també la gestió patrimonial dels béns 
immobles afectes a aquestes activitats.

– El consorci es subrogarà en tots els béns, drets i deu-
res de l’antic Hospital Clínic i Provincial de Barcelo-
na originats fins al moment en què es faci efectiva la 
transformació de la seva naturalesa, i en el conveni de 
serveis assistencials subscrit entre l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona i el Servei Català de la Salut, 
amb subjecció al règim vigent en cada moment.

– L’Hospital Clínic de Barcelona es subrogarà en les 
relacions laborals dels treballadors de l’antic Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona en els termes de l’arti-
cle 44 de l’Estatut dels treballadors, i serà íntegrament 
responsable de les obligacions de qualsevol mena, in-
closes les laborals, tributàries i de seguretat social, an-
teriors a la subrogació.

– La transformació de l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona en Hospital Clínic de Barcelona tindrà lloc 
una vegada es publiquin els estatuts del nou consorci, 
moment en què s’hauran de produir, automàticament, 
les subrogacions abans esmentades.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import transferit pel Servei Català de 
la Salut a l’Institut Pere Mata de Reus (Baix 
Camp) el 2013
Tram. 314-13331/10

Resposta del Govern
Reg. 76401 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13331/10 us 
adjunto en l’annex les quantitats transferides pel Cat-
Salut a l’Institut Pere Mata de Reus durant l’any 2013

Barcelona, 5 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre i la distribució 
dels punts de guaita els darrers deu anys
Tram. 314-13332/10

Resposta del Govern
Reg. 76035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13332/10, 
314-13333/10, 314-13334/10, 314-13335/10, 314-
13336/10, 314-13337/10, 314-13338/10 i 314-13339/10 
us informo del següent:

L’evolució del nombre i de la distribució dels punts de 
vigilància en els últims 10 anys ha estat la següent: 

Regió d’emergències 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Centre 9 12 12 12 12 12 12 12 8 7
Girona 17 18 18 18 12 11 11 11 12 10
Lleida 15 15 15 15 14 13 12 12 11 9
Metropolitana Nord 8 8 8 8 6 5 6 6 6 4
Metropolitana Sud 7 9 9 9 5 4 4 4 3 3
Tarragona   8 8 8 7 7 9 9 8 8
Terres de l’Ebre   10 10 10 10 10 10 10 9 9
Tarragona i Terres de l’Ebre 18              

Respecte a la campanya forestal 2013, enguany quatre 
punts de guaita han quedat tancats, s’ha traspassat la 
gestió de dos a la Diputació de Barcelona i en un altre, 
dotat de càmera, es fa vigilància coordinada entre ADF 
i Bombers de la Generalitat. En alguns casos els profes-
sionals responsables de la vigilància no s’han substituït, 
sinó que s’han reubicat en les seus d’algunes regions 
d’emergència. En altres casos s’ha eliminat la presència 
d’aquests professionals amb l’objectiu d’optimitzar la 
xarxa existent, tot atenent a l’anàlisi de conques visuals 
i a la coincidència de visualització d’aquestes zones des 
de diferents punts de vigilància. A més, cal destacar que 
en els darrers anys la majoria dels avisos que es reben 
provenen de ciutadans.

El risc d’incendi tipus és el criteri per a la planifica-
ció de la resposta operativa de la xarxa de punts de 
guaita de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments. La Subdirecció General Ope-
rativa va elaborar l’any 2013 un informe per avaluar la 
situació d’aquests punts a partir dels criteris generals i 
homogenis següents:

– Solapament de les visuals amb altres punts de guai-
ta, propis o aliens.
– Cobertura d’altres punts de vigilància fixa i mòbil.
– Punts amb una concentració de població important 
que provoca que els pocs avisos arribin sempre abans 
per altres vies.
– Densitat de vies de comunicació importants.
– Inversió/despesa necessària per a mantenir el punt 
de guaita obert.
– Risc d’incendi i període de risc en campanya forestal 
d’estiu o no.

Actualment la vigilància forestal a Catalunya es ba-
sa en una xarxa de punts fixes, algun dels quals estan 
dotats de càmeres de vigilància. La vigilància es com-
plementa, en determinades zones i en els períodes de 
major risc, amb vigilància aèria mitjançant aeronaus 
tripulades, així com amb vigilància terrestre mitjan-
çant rutes que realitzen els bombers i també altres es-
taments com per exemple els agents rurals. Els siste-
mes existents es poden complementar en un futur amb 
la utilització d’imatges de satèl·lit.



9 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 386

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 55

Quant als treballadors no contractats com a vigilants 
de guaita, la seva situació és de no contractats.

El nombre d’alertes registrades en el programa de des-
patx d’actuacions dels Bombers de la Generalitat en el 
període demanat van ser les següents: 

Any Nombre d’alertes

2005 28
2006 6
2007 14
2008 10
2009 8
2010 10
2011 11
2012 8
2013 10 

Per últim, assenyalar que el temps de resposta a un 
alerta varia en funció del temps de detecció, del temps 
de comunicació i dels recursos operatius disponibles en 
el lloc on es produeix l’alerta, per tant, no és possible 
donar resposta a la pregunta formulada, ja que depèn 
de més variables que les exposades.

Barcelona, 28 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita tancats 
de manera definitiva
Tram. 314-13333/10

Resposta del Govern
Reg. 76035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13332/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mètode de prevenció que ha substi-
tuït la presència de guaites
Tram. 314-13334/10

Resposta del Govern
Reg. 76035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13332/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els punts de guaita necessaris per a 
garantir la prevenció d’incendis forestals
Tram. 314-13335/10

Resposta del Govern
Reg. 76035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13332/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució necessària de la vigilància 
forestal per a la prevenció d’incendis
Tram. 314-13336/10

Resposta del Govern
Reg. 76035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13332/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels treballadors no con-
tractats com a vigilants de guaita
Tram. 314-13337/10

Resposta del Govern
Reg. 76035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13332/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alertes activades des dels 
punts de guaita del 2005 ençà
Tram. 314-13338/10

Resposta del Govern
Reg. 76035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13332/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferència en el temps de respos-
ta d’una alerta feta des d’un punt de guaita 
amb relació a altres sistemes d’alerta
Tram. 314-13339/10

Resposta del Govern
Reg. 76035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13332/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació prevista i l’import trans-
ferit pel Servei Català de la Salut a l’Institut 
Pere Mata de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-13340/10

Resposta del Govern
Reg. 76309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13340/10 us 
informo del següent:

La quantitat transferida a l’Institut Pere Mata per la 
contractació de serveis sanitaris de salut mental i 
d’atenció sociosanitària a càrrec del CatSalut i duta a 
terme el 2013 va ser de 35.284.451,05€, i es preveu una 
regularització de 1.467.064,34€, que es transferirà du-
rant l’any 2014.

Barcelona, 22 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de la salut mental a les es-
pecialitats de l’Hospital de Reus
Tram. 314-13359/10

Resposta del Govern
Reg. 76482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13359/10 us 
informo del següent:

Amb l’objectiu de donar compliment al Pla d’atenció 
integral a les persones amb problemes de salut mental, 
la Regió Sanitària Camp de Tarragona està treballant 
conjuntament amb l’Institut Pere Mata i SAGESSA.

Així, a finals de l’any 2013 s’ha dut a terme un primer 
pas amb l’obertura d’una Unitat de referència de psi-
quiatria infantil (URPI), gestionada per l’Institut Pere 
Mata i ubicat a les noves instal·lacions de l’Hospital 
Sant Joan de Reus.

Pel 2014, està previst l’inici del nou model d’atenció 
als trastorns de conducta alimentària de la Regió Sa-
nitària Camp de Tarragona, que preveu l’ingrés dels 
pacients en edat infantil a la URPI de l’Hospital Sant 
Joan de Reus i dels pacients adults en el mateix hospi-
tal, en una unitat que s’habilitarà a aquest fi.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper de la Clínica Girona en la pla-
nificació assistencial del sector sanitari del 
Gironès i el Pla de l’Estany i de la regió sani-
tària de Girona
Tram. 314-13360/10

Resposta del Govern
Reg. 76310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13360/10 us 
informo del següent:

La Clínica Girona, que forma part del SISCAT des del 
seu inici, continuarà essent un centre complementari 
on s’hi prestaran serveis de diàlisi, activitat quirúrgica 
de l’Hospital Josep Trueta i determinades exploraci-
ons complementàries.

Barcelona, 22 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Centre d’Atenció i Seguiment de les 
Drogodependències de la Mancomunitat de 
Municipis del Penedès-Garraf
Tram. 314-13391/10

Resposta del Govern
Reg. 76370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13391/10 us 
informo del següent:

Als anys 90 es van establir convenis i contractes per a 
la gestió d’activitats d’atenció i seguiment a les drogo-
dependències per part del CatSalut (i fins i tot de dates 
anteriors per part del Departament de Salut, traspas-
sats al CatSalut). Aquest és el cas de la Mancomuni-
tat Intermunicipal Penedès-Garraf, amb la qual es va 
formalitzar un conveni l’any 1995, que s’ha anat pror-
rogant mitjançant decrets anuals de pròrroga. Pel De-
cret 152/2012, de 20 de novembre, es va prorrogar la 
vigència de les contractacions específiques fins que se 
subscriguin els nous contractes d’acord amb els pro-
cediments establerts en el Decret 66/2010, de 25 de 
maig, pel qual es regula l’establiment dels convenis i 
contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit 
del CatSalut.

Pel que fa a l’atenció a les drogodependències d’àmbit 
comunitari, vinculada a la salut mental, seria d’apli-
cació l’article 2 del Decret 197/2010, de 14 de desem-
bre, pel qual es prorroga la vigència de determinats 
contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a 
l’any 2011, en el sentit que mentre no sigui efectiu el 
procediment d’integració en la xarxa de centres, ser-
veis i establiments sanitaris d’àmbit comunitari, regu-
lada pel Decret 196/2010, del Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), els con-
tractes de gestió de serveis de salut mental en règim 
de concert establerts amb els centres que s’han d’in-
tegrar en l’esmentada xarxa, mantindran la vigència i 
les clàusules addicionals s’actualitzaran anualment. El 
termini és de 5 anys des de la data d’entrada en vigor 
del Decret del SISCAT.

Atès el temps transcorregut des de l’aplicabilitat del 
Decret de contractació del CatSalut, no és viable tor-
nar a tramitar un nou Decret de pròrroga anual. Per 
aquest motiu, és procedent buscar alternatives des del 
territori a fi de tenir reorientades les referides contra-
ctacions per a l’any 2015 en el marc del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
i del Decret 66/2010, de 25 de maig.

En aquest sentit, atès el correcte funcionament del 
centre de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf, que compleix els requeriments contractuals 
anuals, s’ha volgut esgotar fins al darrer moment per a 
procedir al canvi.

Pel que fa a la proposta d’integració de la Manco-
munitat, ja fa temps que es van encetar les converses 
amb els responsables de la Mancomunitat per trobar 
una solució pactada a la situació contractual del CAS 
Alt Penedès/Garraf i s’han analitzat totes i cadascu-
na de les alternatives possibles. Cal dir que l’atenció a 
les drogodependències està vinculada a la salut men-
tal, segons el Pla director de salut mental i addiccions. 
Al territori de l’Alt Penedès i Garraf, la provisió de 
serveis de salut mental, igual que en la major part del 
territori català, és de contractació/finançament públic 
i gestió per part de dues ordes religioses. (Germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor de Martorell a l’Alt Pe-
nedès i Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental al 
Garraf).

Es va orientar la integració cap al Sagrat Cor de Mar-
torell, atès que és el proveïdor de Salut Mental comu-
nitària i d’internament del territori de l’Alt Penedès i 
a la vegada compta amb una Unitat de Patologia Dual 
(internament per patologia de Salut Mental i Drogo-
addicció). No s’ha plantejat la possibilitat de gestió per 
part de l’ICS, atès que no compta amb cap servei de 
Salut Mental en el territori.

Barcelona, 22 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’oficines en propietat i en 
lloguer del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-13394/10

Resposta del Govern
Reg. 76042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13394/10 us 
informo del següent:

El Servei d’Ocupació de Catalunya té 9 oficines de 
Treball en propietat, 52 en arrendament i 1 en règim 
de propietat i arrendament.
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Oficines en propietat: 

Oficina Població

Barcelona-Guineueta Barcelona
Barcelona-Lesseps Barcelona
Barcelona-Verneda Barcelona
L’Hospitalet-Cobalto Hospitalet de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Llobregat
Vic Vic
Salt Salt
Tarragona-Campclar Tarragona
Tarragona-Claret Tarragona

Oficines arrendades: 

Oficina Població

Alt Maresme Pineda de Mar
Badalona-Aribau Badalona
Badalona-Casagemes Badalona
Barberà del Vallés Barberà del Vallès
Barcelona-Aragó Barcelona
Barcelona-Barri Gòtic Barcelona
Barcelona-Dante Barcelona
Barcelona-Mallorca Barcelona
Barcelona-Poble Nou Barcelona
Barcelona-Sant Andreu Barcelona
Barcelona-Sepúlveda Barcelona
Berga Berga
Cerdanyola del Vallès Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat Esplugues de Llobregat
Gavà Gavà
Granollers-Franqueses Granollers
Granollers-Perifèria Granollers
L’Anoia Vilanova del Camí
L’Hospitalet-La Farga Hospitalet de Llobregat
Martorell Martorell
Mataró-Castaños Mataró
Mollet del Vallés Mollet del Vallès
Premia de Mar Premia de Mar
Ripollet Ripollet
Rubí Rubí
Sabadell Centre Sabadell
Sabadell-Sardà Sabadell
Sant Adrià del Besòs Sant Adrià del Besòs
Sant Boi de Llobregat Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès
Sant Vicenç dels Horts Sant Vicenç dels Horts
Viladecans Viladecans
Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú
Blanes Blanes
Figueres Figueres
Girona Girona
La Bisbal d’Empordà La Bisbal d’Empordà
Balaguer Balaguer
La Seu d’Urgell La Seu d’Urgell 
Lleida Lleida
Solsona Solsona
Tàrrega Tàrrega
Tremp Tremp

Oficina Població

Vielha e Mijaran Vielha e Mijaran
Amposta Amposta
Cambrils Tarragona
El Vendrell El Vendrell
Móra d’Ebre Móra d’Ebre
Reus Reus
Tortosa Tortosa
Valls Valls

Oficina situada part en un local de propietat i part en un 
local en règim d’arrendament: 

Oficina Població

El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat 

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de cobrir les baixes dels 
metges del CAP El Pont de Suert
Tram. 314-13410/10

Resposta del Govern
Reg. 76483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13410/10 a 
314-13414/10 us informo del següent:

Al CAP el Pont de Suert actualment hi ha 5 metges 
de família i 1 pediatra, la mateixa plantilla que s’ha 
vingut mantenint en els darrers anys. La població de 
l’ABS de l’Alta Ribagorça és de 3.535 habitants, dels 
quals 3.070 corresponen a població adulta i 465 a po-
blació pediàtrica. La distribució per municipis és:

– El Pont de Suert: 2.320 habitants
– La Vall de Boí: 716 habitants
– Vilaller: 499 habitants

La distribució de targetes sanitàries per metge de l’ABS 
Alta Ribagorça és: 465 assignades al pediatra i 398, 
889, 740, 496 i 547 a cadascun dels metges de família.

El 15 de maig va causar baixa laboral per malaltia co-
muna un dels metges de família i es preveu la seva re-
incorporació durant el mes d’agost.

Igual que a la resta dels centres d’atenció primària de 
la Gerència Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, en un 
principi no es preveu cobrir la baixa, atès que es pot 
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assumir el seu contingent entre la resta de professio-
nals de l’equip. Amb l’inici del període de vacances, 
la direcció assistencial va analitzar la situació amb la 
resta de professionals de l’equip que van manifestat la 
seva disposició a assumir l’atenció sense cobertura de 
la baixa.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població de referència del CAP El 
Pont de Suert
Tram. 314-13411/10

Resposta del Govern
Reg. 76483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13410/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes sanitàries as-
signades a cada metge del CAP El Pont de 
Suert
Tram. 314-13412/10

Resposta del Govern
Reg. 76483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13410/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les baixes laborals dels metges del 
CAP El Pont de Suert amb data del 6 de juny 
de 2014
Tram. 314-13413/10

Resposta del Govern
Reg. 76483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13410/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les baixes laborals 
dels metges del CAP El Pont de Suert
Tram. 314-13414/10

Resposta del Govern
Reg. 76483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13410/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran a Reus
Tram. 314-13435/10

Resposta del Govern
Reg. 76413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13435/10, 
314-13436/10, 314-13437/10 i 314-13438/10 us informo 
que d’acord amb l’actual sistema d’adjudicació de re-
cursos, el temps d’espera per accedir a una plaça resi-
dencial per a gent gran depèn de diversos factors, ja 
sigui el territori, el fet de ser home o dona, o bé el mo-
viment de baixes d’un centre en concret.

En cas de necessitat d’ingrés immediat, la persona pot 
ser ingressada en un centre on no hi hagi llista d’accés, 
i mentrestant pot romandre en una altra llista a l’espe-
ra del centre desitjat.

D’altra banda, us informem que a data de 17 de juli-
ol d’enguany, hi ha 197 persones informades en llista 
d’espera en el Baix Camp.

Barcelona, 13 d’agost de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de residència concertada per a gent 
gran a Reus
Tram. 314-13436/10

Resposta del Govern
Reg. 76413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13435/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de residència privada per a gent gran 
a Reus
Tram. 314-13437/10

Resposta del Govern
Reg. 76413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13435/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds sense res-
posta per a obtenir una plaça de residència 
per a gent gran a Reus
Tram. 314-13438/10

Resposta del Govern
Reg. 76413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13435/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el barem de puntuació del contracte 
de bugaderia adjudicat al Centre Especial de 
Treball Santa Tecla
Tram. 314-13447/10

Resposta del Govern
Reg. 76277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13447/10 us 
informo que pel que fa a la licitació en procediment 
obert del Servei de bugaderia externa i altres serveis 
de la residència per a gent gran «Mare de Déu de la 
Mercè» de Tarragona, podreu consultar tan el plec de 
clàusules administratives com el plec de clàusules tèc-
niques a la pàgina web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava /not ice.pscp?reqCode=viewCn&idD
oc=7666171&

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya i del Ser-
vei Català de la Salut pel que fa al cribratge 
del càncer de còlon
Tram. 314-13456/10

Resposta del Govern
Reg. 76371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13456/10 us 
adjunto l’informe sobre el programa de detecció pre-
coç de càncer de còlon i recte de Catalunya.

Barcelona, 21 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=7666171&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=7666171&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=7666171&
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya i del Ser-
vei Català de la Salut pel que fa a la dismi-
nució de receptes mèdiques amb relació al 
copagament
Tram. 314-13457/10

Resposta del Govern
Reg. 76372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13457/10 us 
informo del següent:

La implantació de la taxa coneguda com a «euro per 
recepta», el 23 de juny, va suposar una reducció im-
mediata i important en el volum de receptes. Segons 
les anàlisis realitzades en el seu moment, aquesta re-
ducció es va observar sobretot en els tractaments con-
siderats a demanda com ara els analgèsics, els antiin-
flamatoris i els antipirètics.

En el període juliol-desembre 2012, immediatament 
posterior a la implantació de la taxa, el nombre de re-
ceptes/dia va disminuir un 20,6% respecte al mateix 
període de 2011, passant de 416.000 receptes/dia a 
331.000. Es va estimar que la reducció significativa de 
la dispensació a partir de juliol de 2012 en bona part 
va ser deguda al consum de medicaments adquirits 
amb anterioritat i estocats en els domicilis, afectant a 
la baixa la compra de nous envasos fins l’esgotament 
dels ja adquirits.

Durant els mesos posteriors es va produir una progres-
siva recuperació. No obstant, el ritme de creixement 
d’aquesta recuperació ha anat disminuint i en els dar-
rers mesos s’observa un estancament i estabilitat en-
torn de les 370.000-380.000 receptes /dia. Aquest ni-
vell suposa una reducció del 14,7% respecte el nivell 
del 2012 (gener-maig 2014 vs gener-maig 2012) i del 
13,4% respecte el nivell del 2011 (gener-maig 2014 vs 
gener-maig 2011).

Aquesta recuperació es produïa més ràpidament en els 
grups de medicaments més sensibles a la importància 
de l’adherència, com per exemple antidiabètics, antihi-
pertensius o medicaments pel colesterol (hipolipemi-
ants). Per aquests tres grups, el consum de 2013 i 2014 
és similar al de 2011.

Cal dir que el nombre de receptes per habitant de 2013 
és similar al de 2005 (17,4 vs 17,6).

Barcelona, 22 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya i del Ser-
vei Català de la Salut pel que fa a la deman-
da de proves diagnòstiques d’imatge mèdi-
ca als centres del Siscat
Tram. 314-13459/10

Resposta del Govern
Reg. 76373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13459/10 us 
informo del següent:

L’AQuAS i el Servei Català de la Salut no disposen 
d’informació sobre la variabilitat de la demanda de 
proves diagnòstiques d’imatge mèdica als centres. El 
que es disposa és de la informació sobre proves diag-
nòstiques realitzades en els centres del SISCAT. Cal 
dir que disposar de les imatges mèdiques en format di-
gital permet que els professionals assistencials puguin 
consultar-les a distància des de les seves estacions de 
treball, mitjançant les històries clíniques dels centres i 
de la Història Clínica Compartida a Catalunya (HC3). 
En l’annex es detallen les dades per regions sanitàries 
de l’any 2013

Barcelona, 22 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya i del Ser-
vei Català de la Salut pel que fa als plans di-
rectors vigents
Tram. 314-13460/10

Resposta del Govern
Reg. 76484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13460/10 us 
informo del següent:
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Des de l’AQuAS no es realitza una avaluació directa 
dels plans directors però sí que s’avaluen, a instàncies 
del Servei Català de la Salut i el Departament de Salut, 
les polítiques desenvolupades en el marc dels plans.

En relació amb el Pla Director d’Oncologia s’ha realit-
zat l’estudi Resultats en la cirurgia oncològica diges-
tiva, monogràfic de la Central de Resultats. En el pe-
ríode en el que s’ha realitzat l’estudi (2008-2012) s’ha 
concentrat la cirurgia oncològica digestiva als centres 
d’alt volum on són intervinguts més del 70% dels pa-
cients, excepte en el càncer d’esòfag. Els principals re-
sultats de l’estudi són:

– reducció marcada de la mortalitat bruta en la cirur-
gia de càncer d’esòfag i de pàncrees i, en menor grau, 
també en la cirurgia de càncer de fetge i estómac.

– els centres d’alt volum presenten menys variabilitat 
en el tipus de cirurgia aplicada.

Factors com l’observació persistent dels resultats amb 
auditories periòdiques, l’increment dels casos quirúr-
gics en certs tipus de càncer digestiu (pàncrees, fetge, 
recte), la política explícita del CatSalut i el major vo-
lum i perícia dels equips quirúrgics i dels serveis hos-
pitalaris que hi intervenen, han contribuït a la millora 
dels resultats.

Per més informació podeu consultar el document 
complert a:

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Ob-
servatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fit-
xers_estatics/MONOGRAFIC_Oncologia.pdf

El CatSalut i el Pla Director d’Oncologia han realitzat 
una avaluació dels circuits de diagnòstic ràpid de càn-
cer de mama, colorectal i pulmó, que va ser publicada 
al British Journal of Cancer (2011) 105, 753-759 i és 
una de les principals accions del Pla.

En relació amb el Pla Director de Malaltia Vascular 
i Cerebral s’ha realitzat l’estudi Beneficis de l’orga-
nització de l’atenció sanitària a les persones amb 
ictus: mortalitat evitada i impacte econòmic, mono-
gràfic de la Central de Resultats. La taxa poblacional 
de tractaments per trombòlisi intravenosa i la de trac-
taments de reperfusió globals s’ha incrementat sig-
nificativament entre 2005 i 2012, obtenint Catalunya 
les taxes més altes d’Europa i del món occidental. La 
introducció d’aquestes millores en l’atenció han per-
mès disminuir globalment les defuncions, 7,1% entre 
2005-2012 (1.219 persones). D’altra banda, també hi 
ha benefici en termes econòmics de les actuacions en 
la fase aguda de la malaltia en el període 2005-2012, 
situant-se en 520.384.410,28 €. Donat que la millora 
de l’atenció en la fase aguda de la malaltia s’ha basat 
en gran part en mesures organitzatives, els beneficis 
estimats superen els costos.

Per més informació podeu consultar el document 
complert a:

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Ob-
servatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fit-
xers_estatics/MONOGRAFIC_ICTUS.pdf

També s’ha realitzat un estudi de la variabilitat territo-
rial entre 2005 i 2012 de les hospitalitzacions per ictus 
isquèmic i el tractament trombolític intravenós analit-
zant l’activitat i la magnitud.

Per més informació podeu consultar el document 
complert a:

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/AQuAS/
Projectes/Atles_variabilitat/ictus_trombolisi/atles_ic-
tus_2014.pdf

Aquests dos documents han estat enviats per a publi-
cació i han estat acceptats.

Per últim, s’han realitzat tres audits per avaluar la si-
tuació de l’atenció hospitalària als malalts amb ic-
tus agut als hospitals d’aguts de la xarxa hospitalària 
d’utilització pública de Catalunya els quals han per-
mès realitzar els canvis necessaris per millorar els re-
sultats de la pràctica clínica. Per més informació po-
deu consultar el document complert a:

Primer Audit 2006

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malal-
ties_cerebrovasculars/documents/Arxius/primer_au-
dit_clinic_ictus_06.pdf

Segon Audit 2008

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malal-
ties_de_l_aparell_circulatori/pdf/segon_audit_ictus.
pdf

Tercer Audit 2010-11

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malal-
ties_cerebrovasculars/documents/Arxius/3er_audit_
ictus.pdf

En relació amb el Pla Director de malalties de l’aparell 
respiratori, l’AQuAS està finalitzant un informe tècnic 
sobre el Tractament Farmacològic Específic de la Hi-
pertensió Arterial Pulmonar (HAP). Aquest informe 
es centra en la revisió de l’eficàcia, seguretat i cost dels 
diferents medicaments amb autorització de comercia-
lització a l’Estat Espanyol per al tractament de l’HAP. 
També s’inclouen els medicaments per l’HAP que, a 
data de finalització de l’informe, compten amb l’opi-
nió positiva del Comittee for Medicinal Products for 
Human Use (CHMP) de l’European Medicines Agency 
(EMA) per a la seva autorització als països membres.

També s’està elaborant un Atles de variacions en les 
teràpies respiratòries a domicili.

En el marc del Pla Director de malalties de l’aparell 
circulatori, l’AQuAS ha elaborat un informe tècnic 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_estatics/MONOGRAFIC_Oncologia.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_estatics/MONOGRAFIC_Oncologia.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_estatics/MONOGRAFIC_Oncologia.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_estatics/MONOGRAFIC_ICTUS.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_estatics/MONOGRAFIC_ICTUS.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_estatics/MONOGRAFIC_ICTUS.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/AQuAS/Projectes/Atles_variabilitat/ictus_trombolisi/atles_ictus_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/AQuAS/Projectes/Atles_variabilitat/ictus_trombolisi/atles_ictus_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/AQuAS/Projectes/Atles_variabilitat/ictus_trombolisi/atles_ictus_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_cerebrovasculars/documents/Arxius/primer_audit_clinic_ictus_06.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_cerebrovasculars/documents/Arxius/primer_audit_clinic_ictus_06.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_cerebrovasculars/documents/Arxius/primer_audit_clinic_ictus_06.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_cerebrovasculars/documents/Arxius/primer_audit_clinic_ictus_06.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_de_l_aparell_circulatori/pdf/segon_audit_ictus.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_de_l_aparell_circulatori/pdf/segon_audit_ictus.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_de_l_aparell_circulatori/pdf/segon_audit_ictus.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_de_l_aparell_circulatori/pdf/segon_audit_ictus.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_cerebrovasculars/documents/Arxius/3er_audit_ictus.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_cerebrovasculars/documents/Arxius/3er_audit_ictus.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_cerebrovasculars/documents/Arxius/3er_audit_ictus.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Malalties_cerebrovasculars/documents/Arxius/3er_audit_ictus.pdf


9 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 386

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 63

amb les recomanacions d’ús dels Inhibidors de l’ade-
nosina difosfat en pacients amb infart agut de miocar-
di amb elevació del segment ST candidats a interven-
ció coronària percutània. El Pla Director va posar en 
marxa l’any 2009 el Codi Infart de Catalunya, proto-
col d’actuació urgent que comprèn un conjunt de me-
sures a activar per proporcionar una atenció ràpida, 
integrada i continuada del pacient amb infart agut de 
miocardi amb elevació de l’ST (IAMEST) que entra 
en contacte amb la xarxa assistencial. El seu objectiu 
és prioritzar al màxim la resposta del sistema sanita-
ri a fi que el pacient rebi, en el mínim temps i dins 
dels intervals establerts, les mesures diagnòstiques i 
terapèutiques apropiades en els diferents punts de la 
xarxa assistencial. A més a més, el codi infart pretén 
estendre el tractament de reperfusió al màxim nombre 
de pacients amb IAMEST i estableix la intervenció 
coro nària percutània (ICP) com el tractament d’elec-
ció du rant les 24 hores del dia en determinades zo-
nes i du rant horaris específics en d’altres. La incor-
poració de nous antiagregants plaquetaris –prasugrel 
i ticagrelor– a l’alternativa prèviament existent –clopi-
dogrel–, fa necessari revisar i actualitzar si cal, el trac-
tament antitrombòtic associat a la ICP primària reco-
llit al protocol assistencial de l’IAMEST elaborat l’any 
2012 per la Societat Catalana de Cardiologia. Aquest 
protocol emmarcat al codi infart persegueix l’objec-
tiu últim d’homogeneïtzar criteris de maneig d’aquests 
pacients entre els proveïdors que presten serveis sani-
taris a Catalunya. Cal, per tant, realitzar una avaluació 
de la informació actualment disponible sobre aquestes 
noves molècules per tal d’establir si constitueixen una 
veritable innovació així com establir el seu paper dins 
del tractament dels pacients amb IAMEST. L’informe 
de l’AQuAS ha estat elaborat a partir d’una exhaustiva 
revisió de l’evidència científica actualment disponible 
i ha comptat amb el suport i consens de diferents ex-
perts de l’àmbit clínic, farmacològic i epidemiològic.

Per més informació podeu consultar el document 
complert a:

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Avaluacio/Directo-
ri/2013/PDF/inhibidors_adenosina_infart_aguts_
aquas2013.pdf

Actualment l’AQuAS ha posat en marxa un nou in-
forme tècnic adreçat de manera específica a revisar el 
mateix grup de medicaments però, en aquesta ocasió, 
en el maneig de la Síndrome Coronària Aguda Sense 
elevació del segment ST (SCASEST). Aquest informe 
està actualment en fase inicial.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord de contractació d’activitat de 
l’Institut Català de la Salut i del Servei Català 
de la Salut amb l’Institut Català de la Retina
Tram. 314-13463/10

Resposta del Govern
Reg. 76485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13463/10 us 
informo del següent:

El CatSalut i l’Institut Català de la Salut no han signat 
cap contracte o conveni, respectivament, amb l’Institut 
Català de la Retina

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions de la Comissió Nacional 
per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista
Tram. 314-13470/10

Resposta del Govern
Reg. 76414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13470/10, 
314-13471/10, 314-13472/10 i 314-13473/10 us informo 
que l’article 82 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista estableix 
la creació de la Comissió Nacional per a una Interven-
ció Coordinada contra la violència masclista.

L’acte de constitució de la Comissió va tenir lloc el dia 
7 de juliol de 2010. Les següents reunions del Ple han 
estat el 31 de gener de 2012, el 23 de juliol de 2012, el 
14 de maig de 2013, el 27 de novembre de 2013, el 18 
de juny de 2014 i es preveu un segon plenari aquest 
any durant el darrer trimestre.

Durant aquestes reunions s’han tractat les principals 
actuacions del Govern, iniciatives, programes, presen-
tacions d’informes jurídics i tota informació rellevant 
relacionada amb la violència masclista.

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Avaluacio/Directori/2013/PDF/inhibidors_adenosina_infart_aguts_aquas2013.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Avaluacio/Directori/2013/PDF/inhibidors_adenosina_infart_aguts_aquas2013.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Avaluacio/Directori/2013/PDF/inhibidors_adenosina_infart_aguts_aquas2013.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Avaluacio/Directori/2013/PDF/inhibidors_adenosina_infart_aguts_aquas2013.pdf
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De manera general, la Comissió ha acordat la neces-
sitat de continuar amb el treball coordinat, l’intercan-
vi d’experiències i el reconeixement de les actuacions 
més eficaces i innovadores dutes a terme per les ins-
titucions, associacions, col·legis professionals i agents 
socials que integren la Comissió, que contribueixen a 
la construcció d’una societat lliure de violència mas-
clista.

Barcelona, 13 d’agost de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats en les reunions de 
la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista
Tram. 314-13471/10

Resposta del Govern
Reg. 76414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13470/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de les reunions de la 
Comissió Nacional per a una Intervenció Co-
ordinada contra la Violència Masclista
Tram. 314-13472/10

Resposta del Govern
Reg. 76414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13470/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de la Comissió Nacio-
nal per a una Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista des de la seva cons-
titució
Tram. 314-13473/10

Resposta del Govern
Reg. 76414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13470/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la indemnització satisfeta per la re-
solució del contracte del servei de cuina del 
Centre Penitenciari de Quatre Camins
Tram. 314-13476/10

Resposta del Govern
Reg. 75912 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13476/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 28 de juliol de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés de diàleg i debat per a crear 
un únic ens jurídic que gestioni els disposi-
tius assistencials de les entitats proveïdores 
del sector públic de salut de la regió sanità-
ria de Lleida
Tram. 314-13481/10

Resposta del Govern
Reg. 76486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13481/10 us 
informo del següent:

El 25 d’abril de 2014 es va reunir el Consell de Parti-
cipació Territorial de Salut de la Regió Sanitària Llei-
da per tractar el tema, iniciat l’any 2009, de la creació 
de l’ens públic que englobi els dispositius de titularitat 
pública de la demarcació de Lleida i obrir un procés de 
diàleg i participació amb els professionals, les organit-
zacions sindicals, el món local, els representants de les 
persones usuàries del sistema sanitari públic i la Uni-
versitat i la Recerca. En aquesta sessió es va informar 
dels aspectes següents:

a) Es tracta d’una entitat de naturalesa pública que in-
tegraria els hospitals públics de Lleida: Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de l’ICS i Hospital de 
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Santa Maria de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i 
també l’Hospital Comarcal del Pallars de Tremp ges-
tionat per GSS així com l’atenció primària de la Re-
gió Sanitària Lleida gestionada per l’ICS i GSS i de la 
Regió Sanitària Alt Pirineu gestionada per l’ICS. Cal 
tenir en compte que durant més de 20 anys ja s’han 
anat fent aliances estratègiques per part d’aquestes or-
ganitzacions públiques. En aquest ens hi participarien 
també la Universitat de Lleida i l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida.

b) Està previst que es faci en un període de 6 mesos, 
segons el que preveu l’Acord de Govern.

c) Els professionals que actualment estan vinculats a 
les institucions mantindran les condicions laborals ac-
tuals. D’altra banda, els professionals que s’incorporin 
al nou ens ajustaran les seves condicions de treball a 
les característiques contractuals de la nova entitat pú-
blica.

d) Es podrà aconseguir simplificar les estructures de 
gestió, millorar les economies d’escala i augmentar la 
interrelació entre nivells assistencials, d’acord amb els 
estudis duts a terme.

e) Serà un model més atractiu pels professionals, que 
permetrà incrementar les places docents i de recerca.

f) Es disposarà d’un pressupost únic, gestionat des de 
Lleida, amb més autonomia en la presa de decisions i 
que permetrà que tots els ingressos que es generin es 
reinverteixin en el territori.

g) Es consolidarà una cartera de serveis del sector pú-
blic a Lleida ampliada, ajustada a les necessitats del 
territori i dels ciutadans, amb un increment de la mas-
sa crítica, de l’expertesa i una major resolució a l’aten-
ció primària de salut.

h) Els mecanismes de control seran els propis del sec-
tor públic de la Generalitat, amb la realització d’audi-
tories, control financer i fiscalització de la Intervenció 
Territorial del Departament d’Economia i Coneixe-
ment.

En aquesta reunió es va acordar, així mateix, la cre-
ació de les comissions de treball i seguiment amb la 
participació de representants dels sectors afectats, per 
tal d’obrir un debat sobre el model de gestió pública a 
la Regió Sanitària, on es poguessin expressar les pro-
postes sobre aquest tema i que es tindran en comp-
te pel Servei Català de la Salut a l’hora de definir el 
model.

Durant els mesos de maig i juny de 2014 es van fer les 
reunions amb els representants de les persones usuàri-
es del sistema sanitari públic, de la Universitat i de la 
Recerca, dels col·legis professionals, del món local i de 
les organitzacions sindicals, per informar de la situa-
ció dels treballs d’aquest procediment i fer propostes 
que puguin millorar aquest projecte.

El 2 de juliol de 2014 en la reunió del Consell de Parti-
cipació Territorial de la Regió Sanitària es va informar 
del seguiment del procediment d’unificació i de les di-
ferents propostes que havien sorgit en les reunions de 
les comissions de treball. En aquesta reunió es va con-
siderar convenient, un cop es conegui el model d’ens 
jurídic públic per unificar els dispositius assistencials, 
la realització d’una sessió conjunta.

Pel que fa a l’estat del procés per crear un ens sani-
tari nou, cal dir que s’han iniciat, en base als treballs 
de 2009, les consultes als serveis jurídics del Departa-
ment de Salut per definir el model que permetrà uni-
ficar aquests dispositius assistencials de titularitat pú-
blica.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost dels serveis d’interven-
ció especialitzada en violència masclista
Tram. 314-13521/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13521/10, 
314-13522/10, 314-13523/10, 314-13524/10, 314-
13525/10, 314-13526/10, 314-13527/10, 314-13528/10, 
314-13529/10, 314-13530/10, 314-13531/10, 314-
13532/10, 314-13533/10, 314-13534/10, 314-13535/10, 
314-13536/10, 314-13537/10, 314-13538/10, 314-
13539/10 i 314-13540/10 us informo que el pressupost 
dels Serveis d’intervenció especialitzada en violència 
masclista (SIE) és de 2.254.250,22 €. No hi ha hagut 
reducció pressupostària global, al contrari, atès que 
durant el darrer trimestre d’aquest any es posaran en 
funcionament dos nous recursos, un al Maresme i l’al-
tre a Tarragona.

Els SIE compten, actualment, amb 57 professionals, 
als quals cal afegir els professionals de les entitats de 
la xarxa especialitzada en inserció laboral que hi ha 
al territori. A més, la creació dels dos nous recursos 
n’implicarà l’augment.

Barcelona, 13 d’agost de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost dels serveis d’interven-
ció especialitzada en violència masclista de 
la província de Barcelona
Tram. 314-13522/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost dels serveis d’interven-
ció especialitzada en violència masclista de 
la província de Tarragona
Tram. 314-13523/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost dels serveis d’interven-
ció especialitzada en violència masclista de 
la província de Lleida
Tram. 314-13524/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost dels serveis d’interven-
ció especialitzada en violència masclista de 
la província de Girona
Tram. 314-13525/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals dels ser-
veis d’intervenció especialitzada en violèn-
cia masclista
Tram. 314-13526/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals dels ser-
veis d’intervenció especialitzada en violèn-
cia masclista de la província de Barcelona
Tram. 314-13527/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals dels ser-
veis d’intervenció especialitzada en violèn-
cia masclista de la província de Tarragona
Tram. 314-13528/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals dels ser-
veis d’intervenció especialitzada en violèn-
cia masclista de la província de Lleida
Tram. 314-13529/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals dels ser-
veis d’intervenció especialitzada en violèn-
cia masclista de la província de Girona
Tram. 314-13530/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reduccions pressupostàries pre-
vistes en els serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista
Tram. 314-13531/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reduccions pressupostàries pre-
vistes en els serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista de la província 
de Barcelona
Tram. 314-13532/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reduccions pressupostàries pre-
vistes en els serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista de la província 
de Tarragona
Tram. 314-13533/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reduccions pressupostàries pre-
vistes en els serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista de la província 
de Lleida
Tram. 314-13534/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reduccions pressupostàries pre-
vistes en els serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista de la província 
de Girona
Tram. 314-13535/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de reducció de perso-
nal en els serveis d’intervenció especialitza-
da en violència masclista
Tram. 314-13536/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de reducció de perso-
nal en els serveis d’intervenció especialitza-
da en violència masclista de la província de 
Barcelona
Tram. 314-13537/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de reducció de perso-
nal en els serveis d’intervenció especialitza-
da en violència masclista de la província de 
Tarragona
Tram. 314-13538/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de reducció de perso-
nal en els serveis d’intervenció especialitza-
da en violència masclista de la província de 
Lleida
Tram. 314-13539/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de reducció de perso-
nal en els serveis d’intervenció especialitza-
da en violència masclista de la província de 
Girona
Tram. 314-13540/10

Resposta del Govern
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13521/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre determinats fets esdevinguts al servei 
de radiodiagnòstic de l’Hospital de Bellvitge 
el 2013
Tram. 314-13573/10

Resposta del Govern
Reg. 76374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13573/10 us 
informo del següent:

En relació al Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital 
de Bellvitge, cal dir que les exploracions de neurora-
diologia diagnòstica són informades per escrit pels 
metges especialistes en radiodiagnòstic en el sistema 
informàtic de l’hospital. Això inclou les exploracions 
dels pacients: ambulatoris, programats de planta i del 
servei d’urgències. Les exploracions radiològiques de 
TAC es duen a terme per personal d’infermeria o tèc-
nic amb capacitació suficient per dur a terme aquesta 
tasca i no es té constància que s’hagi produït una im-
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possibilitat de tractament per aquest motiu. A l’àmbit 
de la radiologia, i atesa la varietat de situacions clí-
niques existents, és possible que un percentatge molt 
petit de les exploracions puguin resultar de qualitat su-
bòptima però suficient per realitzar un diagnòstic. Per 
tant, en un percentatge mínim de pacients és necessa-
ri repetir alguna exploració radiològica per qüestions 
tècniques o del propi pacient. En aquest sentit, a l’Hos-
pital de Bellvitge es segueixen els criteris de radiopro-
tecció al pacient establerts per la normativa actual i 
no es repeteix cap exploració radiològica a menys que 
sigui estrictament imprescindible per dur a terme el 
diagnòstic o el tractament correcte.

Pel que fa a la modificació de dades rellevants i ano-
tacions clíniques de la història clínica informatitzada, 
cal dir que el sistema implantat als hospitals de l’ICS 
únicament permet modificar anotacions del curs clí-
nic durant les 24 hores posteriors i només es poden 
realitzar pel mateix usuari que ha redactat el missatge 
original.

Pel que fa a als fets a què fa referència la pregunta, cal 
assenyalar que el 26 de novembre de 2013, el Depar-
tament de Salut en va tenir coneixement, per la qual 
cosa la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció 
d’Assistència Sanitària va iniciar una investigació so-
bre els fets, que va finalitzar amb l’obertura d’un expe-
dient sancionador.

Finalment, quant als motius pels quals al professional 
que ha denunciat aquestes irregularitats no li ha estat 
adjudicada cap nova contractació, cal dir que no s’ha 
produït cap contractació d’infermer expert en radio-
logia intervencionista sense seguir els criteris estric-
tes de la borsa de treball i de perfil de capacitació del 
centre. L’Hospital Universitari de Bellvitge té regulada 
la selecció temporal del personal estatutari mitjançant 
el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sani-
tat. D’acord amb el que s’estableix en aquest pacte, un 
40% de la puntuació és la nota a l’última oposició, un 
altre 40% són els mèrits (formació, docència, investi-
gació...) i un 20% les avaluacions realitzades pels res-
ponsables. Aquest professional actualment acredita 
una puntuació que el situa en la posició 1.225 de la 
borsa, la qual cosa no li dóna opció a un nou nomena-
ment. Cal dir també que respecte del perfil d’infermer 
expert en intervencions, aquest professional no dispo-
sa del postgrau en intervencionisme vascular ni expe-
riència prèvia de tres mesos en funcions similars.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 76140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13703/10 us 
informo del següent:

La competència per fixar normes per a la senyalitza-
ció, els serveis de vigilància i d’auxili i salvament a 
les platges és estatal, si bé en la Sentència del Tribunal 
Constitucional 149/1991, de 4 de juliol, el Tri bunal va 
concloure que l’atribució a l’Administració de l’Estat 
de les facultats necessàries per a l’elaboració i l’apro-
vació de les normes sobre seguretat humana en els 
llocs de banys és una competència concurrent i que 
aquesta norma estatal ha de ser considerada com el 
mínim indispensable, que la Comunitat Autònoma pot 
ampliar per a major garantia de les persones usuàries. 
En base a aquesta sentència, la Generalitat va iniciar 
treballs d’elaboració de la normativa de mesures míni-
mes de seguretat en platges.

Per a tal fi, es va engegar un grup de treball format 
per la Federació de Municipis, l’Associació de Muni-
cipis, l’Associació d’Empreses de Salvament, la Fede-
ració de Socorristes i la Creu Roja, a més de Mossos, 
Bombers, el SEM i l’ACA que han estat treballant con-
juntament amb la Direcció General de Protecció Civil.

La normativa esmentada té l’objectiu d’establir les me-
sures mínimes de seguretat que han de complir les 
platges i les zones de bany de Catalunya, així com la 
determinació dels nivells de risc i els nivells de mit-
jans del servei de salvament.

Finalment, recordar que correspon als ajuntaments vi-
gilar el compliment, en els llocs de bany, de les nor-
mes generals i instruccions sobre el manteniment del 
material de salvament i altres mesures de seguretat per 
a les vides humanes.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els hotels d’entitats i les entitats que 
en fan ús
Tram. 314-13714/10

Resposta del Govern
Reg. 76416 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-13714/10 
us informo que a la pàgina web del Departament de 
Benestar Social i Família podreu consultar la relació 
d’Hotels d’entitats del Departament i la seva localit-
zació. Concretament a l’apartat Serveis, Equipaments 
cívics i activitats.

A data de 28 de juliol de 2014, 256 entitats fan ús dels 
serveis de la xarxa d’hotels d’entitats del Departament 
de Benestar Social i Família.

Us informem que no es produeix cap desallotjament 
o desnonament.

Pel que fa a la relació d’entitats amb subvenció ator-
gada l’any 2013 per la Direcció General d’Acció Cí-
vica i pendent de pagament, us informo que es tracta 
de 17 entitats i l’import pendent de pagament és de 
46.600 €.

De conformitat amb el que disposa l’article 16 del De-
cret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics 
«la utilització de les dependències i serveis de l’ho-
tel d’entitats té caràcter administratiu i, per tant, les 
entitats resten obligades a complir els requisits i con-
dicions que en tot moment estableixi la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica d’acord amb el preceptuen el pre-
sent Decret i la resta de disposicions aplicables» i, en 
aquest cas, l’assegurança de responsabilitat civil és un 
dels requisits per fer ús d’aquest servei.

D’altra banda, l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, estableix que 
els òrgans administratius concedents han de publicar 
en el diari oficial corresponent, i en els termes que 
es fixin per reglament, les subvencions concedides 
amb expressió de la convocatòria, el programa i el 
crèdit pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, 
la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la 
subvenció.

No obstant això, l’apartat 3 c) d’aquest mateix article es-
tableix que no n’és necessària la publicació la conces-
sió de les subvencions en els casos en què els imports 
de les subvencions concedides, individualment consi-
derades, siguin d’una quantia inferior als 3.000 €. En 
aquests casos els Departaments n’han de fer la publicitat 

preceptiva a les seves pàgines web o bé als seus taulers 
d’anuncis.

Barcelona, 13 d’agost de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis registrats per 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya el 
2013
Tram. 314-14585/10

Resposta del Govern
Reg. 76823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-14585/10 
i 314-14586/10 us trameto, en un document adjunt, 
l’informe elaborat per la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de Justícia.

Barcelona, 27 d’agost de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis registrats per 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya el 
2014
Tram. 314-14586/10

Resposta del Govern
Reg. 76823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14585/10.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electoral 
del Partit Popular de Catalunya a Mollet del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-14589/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75886 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 11 maig 
2014, a Mollet del Vallès, en la Plaça Prat de la Riba, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electoral 
del Partit Popular de Catalunya a l’Hospita-
let de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14590/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75887 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 12 maig 
2014, a l’Hospitalet de Llobregat, La Farga, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electo-
ral del Partit Popular de Catalunya a Blanes 
(Selva)
Tram. 314-14591/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 12 maig 
2014, a Blanes, en el Mercat de la Fruita,

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració? Eren membres de la Plataforma PAH? 
La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electoral 
del Partit Popular de Catalunya a Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-14592/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-

ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 18 maig 
2014, a Viladecans, en la Fira de Sant Isidre, en l’avin-
guda Segle xxi, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electoral 
del Partit Popular de Catalunya a Sort (Pa-
llars Sobirà)
Tram. 314-14593/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75890 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 18 maig 
2014, a Sort, en el passatge Riuet, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?
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– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electoral 
del Partit Popular de Catalunya a Vilanova i 
la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-14594/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 21 maig 
2014, a Vilanova i la Geltrú, en el Passeig Marítim de 
les Ribes Roges, núm. 2, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electoral 
del Partit Popular de Catalunya a l’Hospital 
de Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-14595/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75892 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 22 maig 
2014, a Barcelona, en l’Hospital de Sant Pau, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració? Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electo-
ral del Partit Popular de Catalunya a Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-14596/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 22 maig 
2014, a Lleida, en la seu del Partit Popular, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electoral 
del Partit Popular de Catalunya a l’Hotel Pa-
lace, de Barcelona
Tram. 314-14597/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75894 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 23 maig 
2014, a Barcelona, en el Hotel Palace, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la con-
centració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electo-
ral del Partit Popular de Catalunya a Blanes 
(Selva) el 23 de maig de 2014
Tram. 314-14598/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 23 maig 
2014, a Blanes, en la plaça Onze de Setembre, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una concentració en un acte electoral 
del Partit Popular de Catalunya a Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-14599/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 23 maig 
2014, a Badalona, en l’avinguda Doctor Bassols, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’empresa operadora 
ATLL, SA i l’adjudicatària ATLL Concessio-
nària de la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 314-14600/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 76059 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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: 

Tenint en compte que l’Empresa Operadora ATLL, SA 
es va constituir abans de l’adjudicatària (ATLL Con-
cessionària de la Generalitat de Catalunya, SA) i des 
del control què ha d’exercir l’Administració, voldríem 
que ens assegurés que a data d’avui l’Empresa Opera-
dora ATLL, SA no té cap relació comercial amb ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA.

– Empresa Operadora ATLL, S.A. és un empresa sub-
contracta d’ATLL Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, SA segons articula l’art.42 de l’Estatut dels 
treballadors?

– Empresa Operadora ATLL, S.A. és un empresa vin-
culada (segons l’establert a l’article 42 del «Código de 
Comercio») a alguna empresa que conformen ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA?

– Empresa Operadora ATLL, S.A. ha presentat la cor-
responent solvència que estableix la TRLCSP a l’òr-
gan de contractació per a la privatització d’Aigües Ter 
Llobregat?

– Durant l’any 2013, Empresa Operadora ATLL, SA 
ha facturat a ATLL Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya, SA? Per quins conceptes i imports? Hi 
ha benefici industrial a les factures? Quin percentatge?

– Durant l’any 2014, Empresa Operadora ATLL, SA 
ha facturat a ATLL Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya, SA? Per quins conceptes i imports? Hi 
ha benefici industrial a les factures? Quin percentatge?

– Durant l’any 2013, ATLL Concessionària de la Ge-
neralitat de Catalunya, SA ha facturat a Empresa Ope-
radora ATLL, SA? per quins conceptes i imports? Hi 
ha benefici industrial a les factures? Quin percentatge?

– Durant l’any 2014, ATLL Concessionària de la Ge-
neralitat de Catalunya, SA. ha facturat a Empresa Ope-
radora ATLL, S.A? per quins conceptes i imports? Hi 
ha benefici industrial a les factures? Quin percentatge?

– Quin supòsit ha plantejat ACCIONA al Govern, la 
clàusula 18.6 o la clàusula 49 totes dues dels plecs 
de clàusules administratives de la Gestió del servei 
de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat?

Segons ha comunicat la direcció d’ATLL Conces-
sionària de la Generalitat de Catalunya, SA. al comitè 
d’empresa en data 14 de gener de 2014, l’autorització 
està motivada en la clàusula 18.6.

– Quin supòsit ha plantejat ATLL Concessionària de 
la Generalitat de Catalunya, SA. al Govern, la clàusula 
18.6 o la clàusula 49 totes dues dels plecs de clàusules 
administratives de la Gestió del servei de proveïment 
d’aigua en alta Ter-Llobregat?
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– Amb el traspàs de treballadors i treballadores 
d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Cata-
lunya, SA a l’Empresa Operadora ATLL, SA, es pot 
produir una cessió il·legal de treballadors/es. La Gene-
ralitat establirà algun mecanisme per comunicar qual-
sevol irregularitat que l’Empresa Operadora ATLL, 
SA pugui efectuar respecte dels/les treballadors/es?

– Amb el traspàs de treballadors i treballadores 
d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Cata-
lunya, SA a l’empresa Operadora ATLL, SA es pot 
produir una cessió il·legal de treballadors/es. La Ge-
neralitat designarà algun responsable per comunicar 
qualsevol irregularitat que l’Operadora pugui efectuar 
respecte dels/les treballadors/es?

– El Govern donarà l’autorització a la concessionària 
per portar a terme la gestió de la Xarxa en Alta Ter 
Llobregat des d’Empresa Operadora ATLL, SA?

– Quins mecanismes utilitzarà per fer el seguiment i 
control que s’expliciten en els Plecs, si les funcions les 
desenvoluparà l’Empresa Operadora ATLL, SA?

– Tota la plantilla excepte la del departament d’inver-
sions, que presta el servei d’abastament en alta del sis-
tema Ter-Llobregat (plecs) serà traspassat a Empresa 
Operadora ATLL, SA. Això no seria una Cessió de la 
concessió encoberta?

– El Govern té al seu abast el contracte entre ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA i 
Empresa Operadora ATLL, SA?

– Com repercutirà a les tarifes l’increment de despesa 
que suposa aquesta operació (la gestió de la Xarxa en Al-
ta Ter Llobregat des d’Empresa Operadora ATLL, SA)?

– Quin ha estat el Benefici net d’ATLL Concessionà-
ria al 2013?, per sota o per sobre del que es preveia als 
Plecs?

– S’ha aprovat cap augment de salari del Director Ge-
neral d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Ca-
talunya, SA al 2013? I al 2014?

– S’ha aprovat cap augment de salari a altres directors 
d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalu-
nya, SA al 2013? I al 2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions de treball que s’han 
fet el primer semestre del 2014
Tram. 314-14601/10

Formulació

Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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: 

– Quantes inspeccions de treball s’han dut a terme du-
rant el primer semestre del 2014, comparades amb el 
primer semestre del 2013, en números absoluts i en 
percentatge?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació d’actuacions sistemàti-
ques d’inspecció de treball per a verificar el 
compliment de la normativa laboral
Tram. 314-14602/10

Formulació

Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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 planificació d’actuacions sistemàtiques d’ins-
pecció de treball s’ha dut a terme per verificar l’acom-
pliment de la normativa laboral?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions de treball del 2014
Tram. 314-14603/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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: 

– Quantes inspeccions de treball s’han dut a terme el 
2014? A quantes empreses? Quantes infraccions s’han 
detectat? Quin ha estat el tipus d’infraccions en núme-
ros absoluts i en percentatge comparades amb l’exer-
cici 2013?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla dels centres 
de seguretat i salut laboral del 2004 ençà
Tram. 314-14604/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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 és l’evolució de la plantilla total dels Centres 
de Seguretat i Salut Laboral des de 2004 al 2014?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del Centre de 
Seguretat i Salut Laboral de Barcelona del 
2004 ençà
Tram. 314-14605/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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 és l’evolució de la plantilla del Centre de Se-
guretat i Salut Laboral de Barcelona des de 2004 a 
2014?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del Centre de 
Seguretat i Salut Laboral de Tarragona del 
2004 ençà
Tram. 314-14606/10

Formulació

Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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 és l’evolució de la plantilla del Centre de Se-
guretat i Salut Laboral de Tarragona des de 2004 a 
2014?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del Centre de 
Seguretat i Salut Laboral de Lleida del 2004 
ençà
Tram. 314-14607/10

Formulació

Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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 és l’evolució de la plantilla del Centre de Se-
guretat i Salut Laboral de Lleida des de 2004 a 2014?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del Centre de 
Seguretat i Salut Laboral de Girona del 2004 
ençà
Tram. 314-14608/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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 és l’evolució de la plantilla del Centre de Se-
guretat i Salut Laboral de Girona des de 2004 a 2014?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del grup de treball inte-
grat pels signants de l’Acord per al diàleg 
social permanent entre el Govern de la Ge-
neralitat i els agents socials
Tram. 314-14609/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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: 

– Quantes vegades s’ha reunit el grup de treball in-
tegrat per les parts signants de l’Acord per al diàleg 
social permanent entre el Govern de la Generalitat i 
els agents socials des de la seva signatura? En quines 
dates? Quins aspectes s’hi han tractat? Quines conclu-
sions se n’han obtingut?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els objectius i els indicadors de 
l’Acord per al diàleg social permanent signat 
entre el Govern de la Generalitat i els agents 
socials
Tram. 314-14610/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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: 

– Quins són els resultats del seguiment dels objectius 
i els indicadors de l’Acord per al diàleg social per-
manent signat entre el Govern de la Generalitat i els 
agents socials?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes per a garantir la par-
ticipació interdepartamental en el seguiment 
de l’execució de l’Acord per al diàleg social 
permanent signat entre el Govern de la Ge-
neralitat i els agents socials
Tram. 314-14611/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76090 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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: 

– Quins mecanismes indepartamentals ha aprovat el 
Govern per garantir que els Departaments de la Gene-
ralitat participen en el procés de seguiment de l’execu-
ció de l’Acord per al diàleg social permanent entre el 
Govern de la Generalitat i els agents socials?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la tramita-
ció del Projecte de llei de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-14612/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76091 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el calendari previst de tramitació del projec-
te de llei de la renda mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de l’Institut Català de Segu-
retat i Salut Laboral
Tram. 314-14613/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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 l’estat de situació del procés de creació de 
l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a lluitar 
contra l’economia submergida i el frau fiscal 
per mitjà de l’Agència Tributària
Tram. 314-14614/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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: 

– Quines mesures s’han posat en marxa per a lluitar 
contra l’economia submergida i el frau Fiscal a través 
de l’Agència Tributària?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a lluitar 
contra l’economia submergida i el frau fiscal 
per mitjà de la Inspecció de Treball de Ca-
talunya
Tram. 314-14615/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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: 

– Quines mesures s’han posat en marxa per a lluitar 
contra l’economia submergida i el frau Fiscal i laboral 
a través de la Inspecció de Treball de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut del pla per a la millora del 
compliment de les obligacions tributàries i 
de lluita contra el frau fiscal per a la legis-
latura, a què fa referència l’Acord per al di-
àleg social permanent entre el Govern i els 
agents socials
Tram. 314-14616/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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 contingut del pla per a la millora del com-
pliment de les obligacions tributàries i de lluita contra 
el frau fiscal per a la legislatura recollit a per a l’Acord 
per al diàleg social permanent entre el Govern de la 
Generalitat i els agents socials?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14617/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 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 2004-2014 a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme), per tipus i especialitats, 
del 2004 ençà
Tram. 314-14618/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits dispo-
nibles, desglossat per tipologia i/o especialitats, inclo-
sos els sociosanitaris i llarga estada, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2014 a l’Hospital Comar-
cal Sant Jaume de Calella?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques a l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14619/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques a l’Hospital Comarcal Sant Jaume 
de Calella, per a cadascun dels anys del període 2004-
2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 Co-
marcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), 
del 2004 ençà
Tram. 314-14620/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 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 Comarcal 

Sant Jaume de Calella, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 
Comarcal Sant Jaume, de Calella (Mares-
me), del 2004 ençà
Tram. 314-14621/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital Comar-
cal Sant Jaume de Calella, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de consultes externes a l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), 
del 2004 ençà
Tram. 314-14622/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 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 Comarcal Sant 
Jaume de Calella, desglossat per especialitats, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques a l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume, de Calella (Mares-
me), del 2004 ençà
Tram. 314-14623/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 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 Comarcal 

Sant Jaume de Calella, desglossat per tipus de prova, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14624/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ateses a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències in-
gressades ateses a l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14625/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ingressades ateses a l’Hospital Comarcal Sant Jaume 
de Calella, per a cadascun dels anys del període 2004-
2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14626/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ambulatòries ateses per l’Hospital Comarcal Sant Jau-
me de Calella, per a cadascun dels anys del període 
2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 Comar-
cal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14627/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de professio-
nals equivalents a 40 hores, desglossat per categories, 
a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, per a ca-
dascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 Comar-
cal Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 
2004 ençà
Tram. 314-14628/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quina ha estat l’evolució en la contractació del Cat-
Salut amb l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 Comarcal 
Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 
ençà
Tram. 314-14629/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital Comarcal Sant Jau-
me de Calella, per a cadascun dels anys del període 
2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les despeses anuals a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella 
(Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14630/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les despeses anuals a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, desglossat 
per tipus de despesa, per a cadascun dels anys del pe-
ríode 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos econòmics a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella 
(Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14631/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos de l’Hos-
pital Comarcal Sant Jaume de Calella, desglossat per 
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tipus, per a cadascun dels anys del període 2004-
2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels resultats comptables 
de cada exercici a l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14632/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els resultats comptables 
de l’exercici a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Ca-
lella, desglossat per tipus de resultat, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament de l’Hos-
pital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Ma-
resme), del 2004 ençà
Tram. 314-14633/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en l’endeutament de l’Hos-
pital Comarcal Sant Jaume de Calella, desglossat per 
tipus, per a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les inversions a l’Hospi-
tal Comarcal Sant Jaume, de Calella (Mares-
me), del 2004 ençà
Tram. 314-14634/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les inversions a l’Hos-
pital Comarcal Sant Jaume de Calella, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les amortitzacions de 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella 
(Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14635/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les amortitzacions de 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, per a ca-
dascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalització 
a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Cale-
lla (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14636/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalitza-
ció de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, per 
a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitats, a l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 
ençà
Tram. 314-14637/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalit-
zació de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, 
desglossat per especialitats, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14638/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de consul-
tes externes a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de 



9 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 386

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 88

Calella, per a cadascun dels anys del període 2004-
2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’estades hos-
pitalàries a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, 
de Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14639/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’estades hos-
pitalàries de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Cale-
lla, desglossat per tipus, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada 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 Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14640/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de com-
plexitat de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de producti-
vitat de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme), del 2004 ençà
Tram. 314-14641/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de pro-
ductivitat de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Ca-
lella, per a cadascun dels anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume, de Calella (Mares-
me), del 2004 ençà
Tram. 314-14642/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume de Calella, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del nivell d’activitat 
assistencial a l’Hospital Comarcal Sant Jau-
me, de Calella (Maresme)
Tram. 314-14643/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Pensa el Govern que l’Hospital Comarcal Sant Jau-
me de Calella ha de mantenir el nivell d’activitat assis-
tencial actual?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de totes les especia-
litats a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme)
Tram. 314-14644/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Pensa el Govern que s’han de mantenir totes les es-
pecialitats de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Ca-
lella?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits d’aguts que ha de 
tenir l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme), perquè sigui viable i sos-
tenible
Tram. 314-14645/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 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 Comarcal 
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Sant Jaume de Calella perquè sigui viable i sosteni-
ble?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos, per tipus de 
facturació a tercers, de l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume, de Calella (Maresme), del 2004 
ençà
Tram. 314-14646/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució dels ingressos, desglossat 
per tipus de facturació a tercers, a l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume de Calella, per cadascun dels anys del pe-
ríode 2004-2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el detall de la facturació a tercers amb 
relació al total de l’activitat de l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), 
amb l’excepció del Servei Català de la Salut
Tram. 314-14647/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 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 to-
tal de l’activitat de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de 
Calella?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el total de l’evolució dels indicadors 
d’activitat assistencial facturada a privats a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella 
(Maresme)
Tram. 314-14648/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el total de l’evolució dels indicadors d’acti-
vitat assistencial facturada a privats de l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume de Calella?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el total de l’evolució dels indicadors 
d’activitat assistencial facturada a mútues a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella 
(Maresme)
Tram. 314-14649/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el total de l’evolució dels indicadors d’acti-
vitat assistencial facturada a mútues de l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume de Calella?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el detall dels procediments quirúrgics 
i les proves diagnòstiques, garantits i no ga-
rantits, facturats a mútues i a privats a l’Hos-
pital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Ma-
resme)
Tram. 314-14650/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 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 de l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume de Calella?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el detall de l’activitat de consultes ex-
ternes, per especialitats, facturada a mútues 
a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Cale-
lla (Maresme)
Tram. 314-14651/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
dipu tada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el detall de l’activitat de consultes externes 
desglossada per especialitat, facturada a mútues de 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuntaments que tenen subvenci-
ons per a projectes de cooperació al des-
envolupament pendents de cobrament del 
2010 ençà
Tram. 314-14652/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 ajuntaments tenen subvencions per a projectes 
de cooperació al desenvolupament pendents de paga-
ment per part del Govern de la Generalitat dels anys 
2010, 2011, 2012, 2013 i 2014? Quins projectes de co-
operació dels ajuntaments estan pendents de pagament 
per part del Govern?

– Quins són els imports que estan pendents de paga-
ments per a cada un dels anys?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les organitzacions no governamen-
tals i les entitats que tenen subvencions per 
a projectes de cooperació al desenvolupa-
ment pendents de cobrament del 2010 ençà
Tram. 314-14653/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 ONG’s i entitats tenen subvencions per a pro-
jectes de cooperació al desenvolupament pendents de 
pagament per part del Govern de la Generalitat dels 
anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014?

– Quins projectes de cooperació de les entitats i ONG’s 
estan pendents de pagament per part del Govern?

– Quins són els imports que estan pendents de paga-
ments per a cada un dels anys?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis pluriennals per a projec-
tes de cooperació al desenvolupament sig-
nats amb organitzacions no governamentals 
i altres entitats el 2010
Tram. 314-14654/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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.

L’any 2010 el Govern de la Generalitat va signar amb 
les ONG’s uns convenis plurianuals per a projectes de 
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cooperació al desenvolupament que posteriorment van 
ser reconvertits. Tot i tenir les partides pressupostàries 
consignades tal i com estableix la resolució de les sub-
vencions de l’any 2010. Aquests convenis es van dei-
xar sense efecte i van ser reconvertits en nous compro-
misos entre l’Agència Catalana de Cooperació per al 
Desenvolupament i les entitats.

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

– Quines entitats van signar amb la Generalitat els con-
venis plurianuals per a projectes de cooperació al des-
envolupament l’any 2010?

– Quins són els convenis plurianuals que es van signar 
el 2010?

– Quina és la relació detallada de la reconversió d’aquests 
convenis? (Detallar les entitats, els imports, el concepte, 
les anualitats de pagament i els imports anuals)

– Quina és la situació actual de pagament dels com-
promisos econòmics detallats a la pregunta anterior?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el procediment d’anul·lació dels convenis 
pluriennals signats entre l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament i les or-
ganitzacions no governamentals el 2010
Tram. 314-14655/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 procediment per el qual es van anul·lar els 
convenis plurianuals signats l’any 2010 entre l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i les ONG?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els imports pagats a les organitzacions 
no governamentals per l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament el 2012
Tram. 314-14656/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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.

El dia 4 de juny de 2013, el Govern va donar resposta 
conjunta a les preguntes escrites amb número de tra-
mitació: 314-01863/10, 314-01864/10, 314-01865/10 i 
314-01866/10, en relació amb els pagaments pendents 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment amb diverses organitzacions no governamentals. 
En la resposta, amb número de registre 19382, el Go-
vern va detallar un llistat amb les ONG a les que se’ls 
va efectuar els pagaments durant l’exercici 2012.

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

– Quins imports van ser pagats a cada una de les ONG 
que el Govern detalla en la seva resposta?

– Per quins conceptes?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres d’abastament d’aigua en al-
ta a Sallent, Avinyó, Artés i Calders (Bages)
Tram. 314-14657/10

Formulació
David Bonvehí i Torras, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 76161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

David Bonvehí i Torras, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Que s’informi per part de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua sobre la previsió de reinici i finalització de les 
obres d’abastament d’aigua en alta a Sallent, Avinyó, 
Artés i Calders, i s’informi sobre quines són les obres 
i treballs pendents perquè aquestes instal·lacions es po-
sin en funcionament.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

David Bonvehí i Torras
Diputat del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves catalans que s’han 
apuntat al Sistema Nacional de Garantia Ju-
venil
Tram. 314-14658/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Ferran Pedret i San-
tos, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 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 resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants joves s’han apuntat a Catalunya al Sistema 
de Garantia Juvenil?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano, Ferran Pedret i Santos i Mont-
serrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la difusió del Sistema Nacional de Ga-
rantia Juvenil entre els joves catalans
Tram. 314-14659/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Ferran Pedret i San-
tos, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 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 resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al grup parlamentari: 

– Quina difusió té previst el Govern de la Generalitat 
dur a terme sobre el Sistema de Garantia Juvenil per a 
que els joves catalans s’hi inscriguin?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano, Ferran Pedret i Santos i Mont-
serrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes previstos de control 
i seguiment del Sistema Nacional de Garan-
tia Juvenil
Tram. 314-14660/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Ferran Pedret i San-
tos, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 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 resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al grup parlamentari: 

– Quins mecanismes de control i seguiment del Siste-
ma de Garantia Juvenil té previst implantar el Govern 
de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Alícia Romero Llano, Ferran Pedret i Santos i Mont-
serrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com s’han fet les inspecci-
ons al Centre de Dia - Residència Assistida 
per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, 
del 2011 ençà
Tram. 314-14661/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Com s’han dut a terme les inspeccions a la Residèn-
cia de Gent Gran Montnegre del barri de les Corts de 
Barcelona durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’inspeccions fetes al Cen-
tre de Dia - Residència Assistida per a Gent 
Gran Les Corts, de Barcelona, del 2011 ençà
Tram. 314-14662/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes inspeccions s’han fet a la Residència de 
Gent Gran Montnegre del barri de les Corts de Bar-
celona durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014? Quin 

ha estat el resultat de cada una de les inspeccions que 
s’han fet?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació i la qualificació dels treba-
lladors del Centre de Dia - Residència Assis-
tida per a Gent Gran Les Corts, de Barcelo-
na, del 2011 ençà
Tram. 314-14663/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la dotació i la qualificació de tots els pro-
fessionals que treballen a la Residència de Gent Gran 
Montnegre del barri de les Corts de Barcelona els anys 
2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballadors en pràctiques de for-
mació que cobreixen llocs de treball qualifi-
cats al Centre de Dia - Residència Assistida 
per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona
Tram. 314-14664/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Té coneixement el Govern si hi ha treballadors en 
règim de pràctiques que treballen a la Residència de 
Gent Gran Montnegre del barri de les Corts de Bar-
celona que estan cobrint places de treballadors sense 
la qualificació oportuna i sense remuneració? En cas 
afirmatiu, quin és el nombre de treballadors que es tro-
ba en aquesta situació? Per quins motius?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de l’adjudicació de la gestió 
del Centre de Dia - Residència Assistida per 
a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, del 
2011 ençà
Tram. 314-14665/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’import de l’adjudicació de la gestió de la 
Residència de Gent Gran Montnegre del barri de les 
Corts de Barcelona per als anys 2011, 2012, 2013 i 
2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import adjudicat al projecte de tre-
ball del Centre de Dia - Residència Assisti-
da per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, 
del 2011 ençà
Tram. 314-14666/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’import adjudicat al projecte de treball de 
la Residència de Gent Gran Montnegre del barri de 
les Corts de Barcelona per als anys 2011, 2012, 2013 
i 2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import adjudicat al pla de qualitat del 
Centre de Dia - Residència Assistida per a 
Gent Gran Les Corts, de Barcelona, del 2011 
ençà
Tram. 314-14667/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’import adjudicat al pla de qualitat de la 
Residència de Gent Gran Montnegre del barri de les 
Corts de Barcelona per als anys 2011, 2012, 2013 i 
2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes dels usuaris del Centre de 
Dia - Residència Assistida per a Gent Gran 
Les Corts, de Barcelona, del 2011 ençà
Tram. 314-14668/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– La Residència de Gent Gran Montnegre del barri de 
les Corts de Barcelona ha rebut queixes per part dels 
seus usuaris?

En cas afirmatiu, 

– Quin és el nombre de queixes que han fet els usuaris 
de la Residència de Gent Gran Montnegre del barri de 
les Corts de Barcelona per als anys 2011, 2012, 2013 
i 2014?

– Per quin motiu han estat les queixes?

– Com s’han gestionat aquestes queixes per part del 
Govern?

– Quin és el nombre de gestions que han estat fetes 
d’ofici i quantes per reclamació?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions rebudes pel Centre de 
Dia - Residència Assistida per a Gent Gran 
Les Corts, de Barcelona, del 2011 ençà
Tram. 314-14669/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sancions que ha rebut la Resi-
dència de Gent Gran Montnegre del barri de les Corts 
de Barcelona per als anys 2011, 2012, 2013 i 2014? Per 
quins motius ha estat sancionada?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de defuncions que hi ha ha-
gut al Centre de Dia - Residència Assistida 
per a Gent Gran Les Corts, de Barcelona, 
del 2011 ençà
Tram. 314-14670/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de defuncions que hi ha hagut a 
la Residència de Gent Gran Montnegre del barri de 
les Corts de Barcelona per als anys 2011, 2012, 2013 
i 2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta del Departament de Ben-
estar Social i Família amb relació a l’expedi-
ent sancionador que el Departament de Sa-
lut ha obert a l’entitat que gestiona el Centre 
de Dia - Residència Assistida per a Gent 
Gran Les Corts, de Barcelona
Tram. 314-14671/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la resposta que ha donat el Departament 
de Benestar Social i Família davant l’expedient sanci-
onador que ha fet el Departament de Salut als gestors 
Mutuam en relació amb la Residència de Gent Gran 
Montnegre del barri de les Corts de Barcelona?

– Què suposarà per l’empresa Mutuam en futures par-
ticipacions en concursos de gestió d’equipaments ha-
ver tingut una sanció per part del Departament de Sa-
lut?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sistema d’inspecció per a les resi-
dències de gent gran
Tram. 314-14672/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el sistema d’inspecció que es du a terme a 
les residències de gent gran de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les residències de gent gran que dis-
posen d’un consell de residents i familiars
Tram. 314-14673/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines residències de gent gran de Catalunya tenen 
el Consell de Residents i Familiars?

– Es porta algun control des del Govern de la Genera-
litat de les reclamacions que fan aquests consells?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions de familiars amb re-
lació a les residències de gent gran del 2011 
ençà
Tram. 314-14674/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nivell de reclamacions de familiars que 
hi ha hagut a les residències de gent gran de Catalunya 
els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mecanisme o sistema per a conèi-
xer el grau de satisfacció i qualitat dels usu-
aris de les residències de gent gran
Tram. 314-14675/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– De quin mecanisme o sistema disposa el Govern de 
la Generalitat per conèixer el grau de satisfacció i qua-
litat dels usuaris de les residències de gent gran de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència de 
llarga estada del 2011 ençà
Tram. 314-14676/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
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presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de places de residència de llar-
ga estada que hi ha a Catalunya els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014? (desglossar per places públiques, privades 
i concertades i per nombre de llista d’espera)

– Quin és el nombre de places de residència de llarga 
estada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona els anys 
2011, 2012, 2013 i 2014? (desglossar per places pú-
bliques, privades i concertades i per nombre de llista 
d’espera)

– Quin és el nombre de places de residència de llar-
ga estada a la ciutat de Barcelona els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014? (desglossar per places públiques, privades 
i concertades i per nombre de llista d’espera)

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la disminució de benefi-
ciaris de la Llei de la dependència
Tram. 314-14677/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Segons dades del Departament Benestar Social i 
Família, a 31 de juliol de 2013 a la Barcelona hi ha 
323.723 persones beneficiàries de la Llei Dependèn-
cia, i a 31 de març de 2014 hi ha 29.890 persones be-
neficiàries. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quins són els motius de la disminució de 2.823 per-
sones beneficiàries de la llei de dependència?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds inicials de 
beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, re-
lativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14678/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sol·licituds inicials de persones 
beneficiàries de la llei de dependència a 31 de desem-
bre de 2013 i a 30 de juny de 2014 a la ciutat de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de valoracions fetes a be-
neficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14679/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de valoracions fetes de persones 
beneficiàries de la llei de dependència a 31 de desem-
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bre de 2013 i a 30 de juny de 2014 a la ciutat de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de valoracions fetes a per-
sones amb dret a ésser beneficiàries de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, a Barcelona
Tram. 314-14680/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de valoracions realitzades a per-
sones amb dret beneficiàries de la llei de dependència 
a 31 de desembre de 2013 i a 30 de juny de 2014 a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de programes individuals 
d’atenció, de tipus inicial, a Barcelona
Tram. 314-14681/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de PIAS inicials a 31 de desembre 
de 2013 i a 30 de juny de 2014 a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de modificacions a progra-
mes individuals d’atenció a Barcelona
Tram. 314-14682/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de modificacions de PIAS a 31 de 
desembre de 2013 i a 30 de juny de 2014 a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de seguiments a progra-
mes individuals d’atenció a Barcelona
Tram. 314-14683/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de seguiment de PIAS que s’ha 
realitzat a 31 de desembre de 2013 i a 30 de juny de 
2014 a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de programes individuals 
d’atenció pendents a Barcelona
Tram. 314-14684/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de PIAS pendents que hi ha a 31 
de desembre de 2013 i a 30 de juny de 2014 a la ciutat 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
Barcelona
Tram. 314-14685/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones beneficiàries de la 
Llei de Dependència que hi ha a 31 de desembre de 
2013 i a 30 de juny de 2014 a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones dependents 
que tenen assistent personal del 2011 ençà
Tram. 314-14686/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones amb dependència 
que tenen assistent personal a Catalunya els anys 2011, 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones dependents 
que tenen assistent personal a l’àrea metro-
politana de Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14687/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones amb dependència 
que tenen assistent personal a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones dependents 
que tenen assistent personal a Barcelona 
del 2011 ençà
Tram. 314-14688/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones amb dependència que 
tenen assistent personal a la ciutat de Barcelona els 
anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció amb prestació 
per cuidador no professional del 2011 ençà
Tram. 314-14689/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones que tenen un tipus de 
PIAS de prestació per cuidador no professional a Ca-
talunya els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció amb prestació 
per cuidador no professional a l’àrea metro-
politana de Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14690/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones que tenen un tipus 
de PIAS de prestació per cuidador no professional 
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a l’Àrea Metropolitana de Barcelona els anys 2011, 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció amb presta-
ció per cuidador no professional a Barcelo-
na del 2011 ençà
Tram. 314-14691/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones que tenen un tipus 
de PIAS de prestació per cuidador no professional a la 
ciutat de Barcelona els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció de tipus mixt 
del 2011 ençà
Tram. 314-14692/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones que tenen un tipus 
de PIAS mixt a Catalunya els anys 2011, 2012, 2013 
i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció de tipus mixt 
a l’àrea metropolitana de Barcelona del 2011 
ençà
Tram. 314-14693/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones que tenen un tipus 
de PIAS mixt a l’Àrea Metropolitana de Barcelona els 
anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció de tipus mixt 
a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14694/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones que tenen un tipus 
de PIAS mixt a la ciutat de Barcelona els anys 2011, 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció de tipus ser-
vei del 2011 ençà
Tram. 314-14695/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones amb un tipus de PIAS 
de servei a Catalunya els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció de tipus ser-
vei a l’àrea metropolitana de Barcelona del 
2011 ençà
Tram. 314-14696/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones amb un tipus de PIAS 
de servei a l’Àrea Metropolitana de Barcelona els anys 
2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció de tipus ser-
vei a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14697/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el nombre de persones amb un tipus de PIAS 
de servei a la ciutat de Barcelona els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció amb prestaci-
ons vinculades als serveis del 2011 ençà
Tram. 314-14698/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones amb un tipus de 
PIAS de prestacions vinculades als serveis a Catalu-
nya el 201, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció amb prestaci-
ons vinculades als serveis a l’àrea metropo-
litana de Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14699/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-

xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones amb un tipus de 
PIAS de prestacions vinculades als serveis a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona el 201, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen un 
programa individual d’atenció amb prestaci-
ons vinculades als serveis a Barcelona del 
2011 ençà
Tram. 314-14700/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones amb un tipus de PI-
AS de prestacions vinculades als serveis a la ciutat de 
Barcelona el 201, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programes 
individuals d’atenció vinculats a l’assistent 
personal del 2011 ençà
Tram. 314-14701/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució del nombre de PIAS vinculats a 
l’assistent personal a Catalunya els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programes 
individuals d’atenció vinculats a l’assistent 
personal a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na del 2011 ençà
Tram. 314-14702/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució del nombre de PIAS vinculats a 
l’assistent personal a l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programes 
individuals d’atenció vinculats a l’assistent 
personal a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14703/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució del nombre de PIAS vinculats 
a l’assistent personal a la ciutat de Barcelona els anys 
2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a desestimar prestaci-
ons vinculades a l’assistent personal
Tram. 314-14704/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
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presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quins són els criteris utilitzats per desestimar una 
prestació vinculada a l’assistent personal?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits ocupats, per tipus 
de grau de dependència, al Centre de Dia 
- Residència Assistida per a Gent Gran Les 
Corts, de Barcelona, del 2011 ençà
Tram. 314-14705/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 76270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de llits ocupats per cada un del 
tipus de grau de dependència a la Residència Montne-
gre del barri de Les Corts de Barcelona els anys 2011, 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions salarials i de treball 
dels professionals sanitaris dels serveis pe-
nitenciaris
Tram. 314-14706/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret Santos, diputat, Núria Segú Ferré, dipu-
tada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quines són les condicions professionals i salarials, el 
nombre de professionals i la ubicació en la incorpora-
ció del personal sanitari dels Serveis Penitenciaris que 
passa al Departament de Salut i a l’empresa pública 
ICS? Quin serà el programa específic?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2014 

Ferran Pedret Santos, Núria Segú Ferré i Marina Geli 
i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels interns i dels professi-
onals dels serveis penitenciaris del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres 
(Alt Empordà)
Tram. 314-14707/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret Santos, diputat, Núria Segú Ferré, dipu-
tada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quina ha sigut l’evolució dels interns i professionals 
dels Serveis Penitenciaris (detallant vigilància, segu-
retat, sanitaris, neteja i serveis) a la nova presó Puig de 
les Basses a Figueres aquests primers mesos del 2014 
i quines previsions hi ha fins a final d’any i per l’any 
2015?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2014 

Ferran Pedret Santos, Núria Segú Ferré i Marina Geli 
i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el projecte del Centre Penitenciari Obert 
de Girona i els pisos d’inserció després de 
l’obertura del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-14708/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret Santos, diputat, Núria Segú Ferré, dipu-
tada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quin és el projecte (capacitat, personal, etc.) del 
Centre Penitenciari Obert a Girona ciutat i els pisos 
inserció després de l’obertura de la nova presó Puig de 
les Bassas a Figueres?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2014 

Ferran Pedret Santos, Núria Segú Ferré i Marina Geli 
i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nivell de mercuri en els 
aliments
Tram. 314-14709/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina és l’evolució del nivell de mercuri en diferents 
aliments i en especial al peix, marisc 2003-2014, i qui-
nes són les accions i recomanacions del Departament 
de Salut-Salut Pública?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a traslladar l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Jo-
sep Trueta a l’Hospital de Santa Caterina, de 
Salt (Gironès)
Tram. 314-14710/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quins són els motius per traslladar el IDIBGI a 
l’Hospital de Santa Caterina a Salt i quina és la inver-
sió a fer?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació amb la Fundació «la Cai-
xa» per a la continuïtat dels projectes de re-
cerca
Tram. 314-14711/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina és la negociació del Govern de la Generali-
tat per la continuïtat dels diferents projectes de recerca 
amb la Fundació de la Caixa, sigui amb convenis di-
rectes a centres com a patrons per a programes sigui 
amb el conveni Caixa-Generalitat, detallant centre per 
centre, any a any des el 2003 fins el 2014 i quin acord 
2015-2018?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el concurs relatiu als serveis de reha-
bilitació física i de logopèdia a la regió sani-
tària de les Terres de l’Ebre, adjudicat a la 
Fundació Terra Alta Segle XXI

Tram. 314-14712/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 76362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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: 

– És coneixedor l’Hble. Conseller de Salut del contin-
gut informes elaborats per la Regió Sanitària de Terres 
de l’Ebre de dates 11 i 14 de juny de 2013, referent a la 
ubicació que va ofertar la Fundació Privada Terra Alta 
Segle xxi al concurs RH/13TA de contractació de la 
gestió de serveis de prestació de rehabilitació física i 
de logopèdia en la modalitat ambulatòria? Quina va-
loració en fa?

– Vist què els informes de data 11 i 14 de juny de 2013 
de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre no estan sig-
nats ni apareix el nom de cap responsable de la seva 
elaboració, interessa a aquesta Diputada conèixer el 
nom i responsabilitat de qui els va elaborar.

– Resulten determinants aquests informes, en l’adjudi-
cació que es fa a la Fundació Privada Terra Alta Se-
gle xxi del concurs RH/13TA de la contractació i la 
gestió de serveis de prestació de rehabilitació física i de 
logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliària?

– Era coneixedor el Departament de Salut o el CatSa-
lut que la Fundació Privada Terra Alta Segle xxi no 
tenia la perceptiva llicència ambiental per a que en les 
instal·lacions d’aquesta Fundació es pugues dur a ter-
me l’activitat de rehabilitació i logopèdia en caràcter 
ambulatori a pacients externs que no fossin usuaris del 
Centre de dia o del centre Sociosanitari quan va rea-
litzar la adjudicació d’aquest servei a l’esmentada Fun-
dació? Era aquest un requisit imprescindible per tal 
de poder signar el contracte amb la Fundació Privada 
Terra Alta Segle xxi? Ho va conèixer amb posteriori-
tat? En quina data?

– És veritat que en el Plec de Clàusules administrati-
ves particulars que regeix la contractació de la gestió 
de Serveis Sanitaris, que va servir de base per a l’expe-
dient de contractació RH/13TA, en el punt 25.2.b) deia 
textualment que serà obligació de l’adjudicatari «ga-
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rantir el normal funcionament del servei i la prestació 
del servei amb continuïtat i en les condicions contra-
ctades»? Creu l’Hble. Conseller que aquest punt s’ha 
complert sempre? Què ha fet el CatSalut per garantir 
el seu compliment?

– Tenia constància el Departament de Salut, el CatSa-
lut i el Conseller de Salut de la resolució de l’Alcalde 
de Batea 8/14 de data 13/01/2014, en la que s’ordena-
va el cessament de l’activitat de rehabilitació i logopè-
dia, en la modalitat ambulatòria, per l’exercici sense 
l’oportú instrument d’intervenció administrativa? Què 
en sabia el Departament de Salut del seu incompli-
ment i en quina mesura n’és responsable el CatSalut? 
Qui n’és responsable?

– Considera l’Hble. Conseller del Departament de Sa-
lut adequades i prudents les declaracions del Director 
dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre 
contingudes a un comunicat de premsa garantint la se-
guretat de les persones usuàries a les instal·lacions a 
Batea de la Fundació Privada Terra Alta Segle xxi, 
que havien estat clausurades per l’Ajuntament de Ba-
tea per incompliment de la normativa? Amb quins in-
formes o informacions documentals o no, va realitzar 
el Director aquest comunicat de premsa?

– Relació mensual dels anys 2013 i 2014 de les factu-
racions realitzades per la Fundació Privada Terra Alta 
Segle xxi al CatSalut tal com s’especifica en el punt 3 
del Plec de clàusules administratives particulars que 
van regir l’expedient de contractació RH/13TA i detall 
de cadascun dels pagaments fets pel CatSalut a per la 
Fundació Privada Terra Alta Segle xxi

– Què en pensa el Departament de Salut de l’oferiment, 
reiterat de l’Ajuntament de Batea, de les instal·lacions 
municipals per tal que es pogués donar el servei de re-
habilitació i logopèdia a la Terra Alta, al temps que es 
garantia la seguretat de les persones usuàries?

– En el Plec d’Especificacions tècniques per a la con-
tractació de la gestió de serveis de prestació de Re-
habilitació Física i de logopèdia en la modalitat am-
bulatòria i domiciliària a la Terra Alta, en el punt 4.4 
especifica que «en el lot s’haurà d’assegurar l’existèn-
cia d’un punt d’atenció en un dels municipis de la co-
marca de la Terra Alta, com a mínim en el municipi 
de Batea»? Per quin motiu s’està incomplint aquest re-
quisit al realitzar-se el servei al CAP de Gandesa i per 
quins motius l’ICS col·labora en aquest incompliment?

– L’expedient de contractació RH/13TA era, tal com 
especifica el plec d’especificacions tècniques, per a la 
contractació del serveis de prestació de rehabilitació 
física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria i do-
miciliària a la Terra Alta? Aquest és un servei que ha-
via de prestar l’adjudicatari en règim d’exclusivitat per 
a pacients del CatSalut a tota la comarca de la Terra 
Alta?

– Creu l’Hble. Conseller de Salut que l’actuació del 
Departament de Salut, del CatSalut i de l’ICS en tot 
el que fa referència a l’adjudicació, la contractació i les 
diferents decisions que s’han pres en garantir l’execu-
ció del servei de rehabilitació i logopèdia a la Terra 
Alta s’ha ajustat a la legalitat vigent?

Palau del Parlament, 4 d’agost de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació del Pla d’aprofitaments fo-
restals en algun dels boscos de l’Inventari 
de boscos singulars de Catalunya
Tram. 314-14713/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 76366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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: 

– Que el govern ens informi de si el pla d’aprofita-
ments forestals en boscos públics afecta algun bosc in-
clòs en l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 d’agost de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport a la pel·lícula «L’endemà»
Tram. 314-14714/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 76409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 finançament públic ha rebut la pel·lícula L’en-
demà, de la directora Isona Passola?

– Quin suport ha donat el Departament de Cultura a 
d’altres directors o produccions cinematogràfiques ca-
talanes?

– Per què el Departament de Cultura ha ajudat, pro-
mocionat o finançat aquesta pel·lícula i aquesta direc-
tora, discriminant altres directors o produccions cine-
matogràfiques catalanes?

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat del 
contingut d’aquesta pel·lícula?

Palau del Parlament, 12 d’agost de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels mossos d’esquadra 
a la finalització del partit de futbol entre la 
Unió Esportiva Llagostera i el Club Gimnàs-
tic de Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-14715/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 76461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures de contenció de la violència va 
adoptar el Cos de Mossos d’Esquadra en finalitzar el 
partit de futbol entre els equips del Llagostera i el Nàs-
tic de Tarragona, el passat 21 de juny de 2014 a l’estadi 
municipal de Llagostera?

– Van carregar o utilitzar la violència els efectius del 
CME desplegats en aquest estadi contra aficionats 
d’un o d’altre equip, durant el partit de futbol o en fi-
nalitzar aquest?

– Esta duent a terme el CME algun tipus d’investiga-
ció a nivell intern sobre els incidents ocorreguts?

– En cas que es demostri que els agents del CME des-
plegats en aquest estadi van actuar amb violència i de 
forma impune, quines mesures disciplinàries al res-
pecte pensa adoptar el Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2014 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació de l’ús de terminals elec-
trònics per al cobrament a peu de carretera 
d’expedients sancionadors de trànsit
Tram. 314-14716/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 raons justifiquen l’aprovació de la Directriu 
4/2014, de 5 de maig, de la Divisió de Trànsit envers 
l’ús dels terminals PIN-PAD per al cobrament a peu 
de carretera d’expedients sancionadors de trànsit?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període en què els agents de trànsit 
dels Mossos d’Esquadra han fet els cobra-
ments de les sancions en metàl·lic
Tram. 314-14717/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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: 

– Des de quan i fins a quina data els agents de la Di-
visió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra podien fer el 
cobrament en metàl·lic de les sancions imposades?

– Quines incidències, en el seu cas, es produïen en 
aquest sistema de cobrament?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera, per regions 
policials, per a cobrar en metàl·lic les sanci-
ons de trànsit
Tram. 314-14718/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per regions policials, quin és el temps mig d’espera 
d’un ciutadà des de que manifesta que vol abonar la 

sanció de trànsit en metàl·lic fins que es cobrada efecti-
vament pel Cap de Torn?

– Han rebut queixes dels ciutadans per aquest temps 
d’espera?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les hores extraordinà-
ries fetes pels agents de trànsit dels Mossos 
d’Esquadra al Gran Premi de Catalunya de 
MotoGP del 2014, a Montmeló (Vallès Orien-
tal)
Tram. 314-14719/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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: 

Els agents de l’especialitat de Trànsit que han treba-
llat en l’operació especial del Gran Premi Moto-GP de 
Montmeló de 2014; 

– Han cobrat hores extraordinàries?

– S’havien satisfet en anteriors edicions?

– Com se’ls compensa per aquest treball?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els PDA dels agents de trànsit dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14720/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 PDA que disposen els agents 
de l’especialitat de Trànsit per sectors de trànsit, tot in-
dicar sector, nombre d’agents i nombre de PDA?

– Quin és el nombre de denuncies que es formulen 
mitjançant les PDA?

– Quines són les incidències més habituals que patei-
xen aquests aparells?

– Pateixen problemes de cobertura?

– Quines actuacions té previst dur a terme el Departa-
ment per donar solució a aquestes incidències?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la instrucció del De-
partament d’Interior amb relació al permís 
per tenir cura d’un fill menor amb càncer o 
una altra malaltia greu
Tram. 314-14721/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-

ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– S’aplica als agents dels Mossos d’Esquadra i als 
membres del Cos de Bombers la Instrucció 4/2013, de 
30 de desembre, sobre llicència per assumptes propis 
sense retribució el permís per cura de fill menor amb 
càncer o altre malaltia greu i sobre la festivitat de l’1 
de novembre de 2014?

– Si la resposta és negativa, per quines raons no se’ls 
aplica?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució d’un grup de treball per 
a analitzar el règim de millores de la pres-
tació econòmica d’incapacitat temporal dels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14722/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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: 

– Té previst el Departament d’Interior constituir un 
grup de treball propi en el Cos dels Mossos d’Esqua-
dra per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que 
requereixen una especial protecció i que aconsellin la 
percepció del 100% de les retribucions en situacions 
d’incapacitat temporal o l’adopció d’altres mesures so-
cials?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació laboral dels agents dels 
Mossos d’Esquadra que pateixen un acci-
dent fent una actuació policial estant fora de 
servei
Tram. 314-14723/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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: 

Quan un agent, que no esta de servei, fa una interven-
ció com agent de policia, en virtut del deure que esta-
bleix l’article 11 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i fruit 
de la intervenció pateix una baixa laboral; 

– Aquesta baixa es qualificada com baixa per accident 
laboral?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

– Quantes baixes s’han produït en 2012, 2013 i 2014 
per intervencions d’agents que en aquells moments es 
trobaven fora de servei?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els ens 
locals corresponent al 2013 o als exercicis 
anteriors i la previsió de pagament
Tram. 314-14724/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 deute que la Generalitat manté amb els 
ajuntaments de l’exercici 2013 o d’exercicis anteriors i 
quan es preveu el seu pagament?

– Del deute pendent, quin correspon a aquell deute 
que no es va satisfer en virtut Conveni entre la Ge-
neralitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, 
Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupament del 
pla extraordinari d’assistència financera local signat el 
passat 8 de març i quan es preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els con-
sells comarcals corresponent al 2013 o als 
exercicis anteriors i la previsió de pagament
Tram. 314-14725/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 deute que la Generalitat manté amb els 
consells comarcals de l’exercici 2013 o d’exercicis an-
teriors i quan es preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb la res-
ta d’administracions locals corresponent al 
2013 o als exercicis anteriors i la previsió de 
pagament
Tram. 314-14726/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76799 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 deute que la Generalitat manté amb la res-
ta d’administracions locals de l’exercici 2013 o d’exer-
cicis anteriors i quan es preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els ens 
locals corresponent al 2014 i la previsió de 
pagament
Tram. 314-14727/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76800 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 deute que la Generalitat manté amb els 
ajuntaments de l’exercici 2014 i quan es preveu el seu 
pagament?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els con-
sells comarcals corresponent al 2014 i la 
previsió de pagament
Tram. 314-14728/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76801 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 deute que la Generalitat manté amb els 
consells comarcals de l’exercici 2014 i quan es preveu 
el seu pagament?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb la res-
ta d’administracions locals corresponent al 
2014 i la previsió de pagament
Tram. 314-14729/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76802 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb la res-
ta d’administracions locals de l’exercici 2014 i quan es 
preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament, el 30 de setembre de 
2012, del 30% dels diners avançats per les 
diputacions arran del Pla extraordinari d’as-
sistència financera local
Tram. 314-14730/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76803 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 virtut Conveni entre la Generalitat de Catalunya 
i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i 
Girona per al desenvolupament del pla extraordinari 
d’assistència financera local signat el passat 8 de març; 

– La Generalitat ha pagat el termini del 30% que es te-
nia que satisfer el passat 30 de setembre de 2012?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament, el 30 d’octubre de 2012, 
del 30% dels diners avançats per les diputa-
cions arran del Pla extraordinari d’assistèn-
cia financera local
Tram. 314-14731/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76804 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 virtut Conveni entre la Generalitat de Catalunya 
i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i 
Girona per al desenvolupament del pla extraordinari 
d’assistència financera local signat el passat 8 de març; 

– La Generalitat ha pagat el termini del 30% que es te-
nia que satisfer el passat 30 d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament, el 30 de novembre de 
2012, del 40% dels diners avançats per les 
diputacions arran del Pla extraordinari d’as-
sistència financera local
Tram. 314-14732/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76805 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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: 
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En virtut Conveni entre la Generalitat de Catalunya 
i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i 
Girona per al desenvolupament del pla extraordinari 
d’assistència financera local signat el passat 8 de març; 

– La Generalitat ha pagat el termini del 40% que es 
tenia que satisfer el passat 30 de novembre de 2012?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llengua materna indicada en les sol-
licituds de matriculació per a P3 a les esco-
les públiques per al curs escolar 2013-2014
Tram. 314-14733/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76806 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué lengua materna (o lenguas que entienden los 
niños) se han hecho constar en las solicitudes de ma-
triculación del curso de P3, en la educación pública 
para el curso escolar 2013-2014? Desglosando por co-
marca e indicando el número total de matrículas y el 
porcentage por lengua.

Palacio del Parlamento, 26 de agosto de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llengua materna indicada en les sol-
licituds de matriculació per a P3 a les esco-
les públiques per al curs escolar 2014-2015
Tram. 314-14734/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76807 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué lengua materna (o lenguas que entienden los 
niños) se han hecho constar en las solicitudes de ma-
triculación del curso de P3, en la educación pública 
para el curso escolar 2014-2015? Desglosando por co-
marca e indicando el número total de matrículas y el 
porcentage por lengua.

Palacio del Parlamento, 26 de agosto de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres educatius en què el caste-
llà s’usa com a llengua vehicular en un 25% 
de l’horari lectiu
Tram. 314-14735/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76808 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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: 

– ¿En qué centros educativos sufragados con fondos la 
lengua castellana tiene una presencia vehicular igual 
o superior al 25% del horario lectivo? Especificar el 
nombre del centro, ubicación, titularidad, cursos de 
enseñanzas obligatorias que cumplen estos porcenta-
jes, asignaturas impartidas en castellano en cada curso 
y centro, y alumnos afectados en cada centro.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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