
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 el 
manifest de rebuig de la nova retallada pressupostària sig
nat pels caps de servei i d’unitats assistencials de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12309/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recaptació obtinguda amb l’aplicació de la taxa de l’euro 
per recepta
Tram. 314-12862/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del disseny i la implantació de la solució tecnològica de 
la taxa de l’euro per recepta
Tram. 314-12863/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
actes organitzats pel Consell de Diplomàcia Pública de Ca
talunya del juny del 2013 ençà
Tram. 314-13342/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les oficines de l’Institut Ramon Llull a París, Nova 
York, Berlín, Londres i l’Alguer el 2013
Tram. 314-13348/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de les oficines de l’Institut Català de les Empreses 
Cultu rals a París, Berlín, Brussel·les, Milà i Londres el 2013
Tram. 314-13350/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les oficines de l’Institut Ramon Llull a París, Nova 
York, Berlín, Londres i l’Alguer el 2014
Tram. 314-13356/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de les oficines de l’Institut Català de les Empreses 
Cultu rals a París, Berlín, Brussel·les, Milà i Londres el 2014
Tram. 314-13358/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament de la residència per a gent gran de 
Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)
Tram. 314-13474/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
un cas d’assetjament homòfob a l’Escola Nostra Senyora 
de Montserrat, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13548/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prova d’accés al cicle formatiu de grau superior de formació 
professional
Tram. 314-13550/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat del Centre de Tecnificació Es portiva d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat) al Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13557/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions reservades obertes amb relació a les actuaci
ons policials en el conflicte de Can Vies, a Barcelona
Tram. 314-13558/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva actuació amb relació a la lluita contra el foc bacterià
Tram. 314-13591/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció dels ajuts i les indemnitzacions al sector de la 
fruita seca
Tram. 314-13592/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’un nou assessor per a la gerència única de 
l’Institut Català de la Salut i de l’empresa pública Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut
Tram. 314-13593/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració econòmica dels danys causats per la pedregada a 
l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13629/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un informe sobre els efectes de la pedregada 
en els conreus de l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13630/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades amb relació a la pedregada a l’Alt Camp 
i el Tarragonès
Tram. 314-13631/10
Resposta del Govern p. 15
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
ajudes als pagesos de l’Alt Camp i el Tarragonès afectats per 
la pedregada
Tram. 314-13632/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició d’Unió de Pagesos de l’Alt Camp de fer un peritatge 
dels danys causats per la pedregada
Tram. 314-13633/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agressió a un noi al metro de Barcelona
Tram. 314-13634/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions d’emmagatzematge de la marihuana comissada 
a la comissaria del Mossos d’Esquadra de Vilafranca del Pe
nedès (Alt Penedès)
Tram. 314-13635/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de les subvencions a les empreses i entitats cultu
rals
Tram. 314-13724/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte Jove Companyia desenvolupat entre l’Institut del 
Teatre i el Teatre Nacional de Catalunya
Tram. 314-13725/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans locals de seguretat aprovats
Tram. 314-13805/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús que es dóna a la comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
polígon de les Gavarres, de Tarragona
Tram. 314-13807/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 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
Resposta del Govern p. 19

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01774/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’efecte de la vaga convocada pels sindicats de 
bombers en la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01775/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre els recursos humans de la campanya de prevenció 
d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01776/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el nombre de places convocades per a la campa
nya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01777/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la programació dels operatius de la campanya de 
prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01778/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la distribució dels recursos tècnics de la campa
nya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01779/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la disposició d’helicòpters en la campanya de pre
venció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01780/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el nombre de bombers de la campanya de preven
ció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01781/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el nombre d’hectàrees cremades l’estiu del 2014
Tram. 311-01782/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les zones afectades pels incendis de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01783/10
Anunci p. 22

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la distribució territorial dels ajuts del Pla de garantia juvenil
Tram. 314-16449/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels serveis sanitaris, l’activitat, les plantilles i les 
consultories al CAP Eixample, de Barcelona, del 2003 ençà
Tram. 314-16450/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels plans d’inversions sanitàries a Barcelona en 
els períodes 19952003, 20032010 i 20112014 i les previsi
ons per al 20142020
Tram. 314-16451/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat dels centres d’urgències d’atenció 
primària de Barcelona i de les urgències hospitalàries dels 
centres del Siscat
Tram. 314-16452/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat i el pressupost de les línies assistenci
als de la xarxa sanitària pública als centres integrals de salut 
de les Cotxeres de Borbó i les Casernes de Sant Andreu, a 
Barcelona
Tram. 314-16453/10
Formulació p. 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia cardíaca no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16454/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia de columna no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16455/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia oftalmològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16456/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia otorinolaringològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16457/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia maxil·lofacial no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16458/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia dermatològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16459/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia traumatològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16460/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia ginecològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16461/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia urològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16462/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació 
de cirurgia hepatobiliar i endocrinològica no urgent del 2003 
ençà
Tram. 314-16463/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia digestiva no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16464/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta per a garantir un temps d’espera màxim de sis me
sos per a les indicacions quirúrgiques més freqüents el 2015
Tram. 314-16465/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta per a garantir un temps d’espera màxim de trenta 
dies per a les intervencions quirúrgiques preferents el 2015
Tram. 314-16466/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta per a implantar els circuits de diagnòstic prefe
rents i ordinaris des de l’atenció primària el 2015
Tram. 314-16467/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels diagnòstics de trastorns d’identitat de gènere 
en el sistema sanitari públic del 1986 ençà
Tram. 314-16468/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de casos diagnosticats de trastorn per 
dèficit d’atenció i hiperactivitat en el sistema sanitari públic 
del 2003 ençà
Tram. 314-16469/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del consum de fàrmacs per al tractament del tras
torn per dèficit d’atenció i hiperactivitat indicats en el siste
ma sanitari públic del 2003 ençà
Tram. 314-16470/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol que se segueix amb relació al temps màxim de 
demora pel que fa a les fractures de fèmur en la xarxa del 
Siscat
Tram. 314-16471/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notificació de les dades relatives al temps d’espera per a la 
intervenció de fractura de fèmur
Tram. 314-16472/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració com a indicador de qualitat de les dades dels 
pacients amb fractura de fèmur intervinguts abans de qua
rantavuit hores
Tram. 314-16473/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions en matèria de cooperació internacional amb relació 
a l’Ebola
Tram. 314-16474/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
iniciatives de cooperació internacional en què participa amb 
relació a l’Ebola
Tram. 314-16475/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions de cooperació internacional en què intervenen enti
tats catalanes
Tram. 314-16476/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels bombers en el rescat de dues persones a la 
riera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
Tram. 314-16477/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per a tancar 125 llits de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 314-16478/10
Formulació p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació del tancament de 125 llits de l’Hospital Universi
tari Joan XXIII, de Tarragona, sobre el servei prestat a l’estiu
Tram. 314-16479/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions de les instal·lacions del Parc de Bombers de Tor
redembarra (Tarragonès)
Tram. 314-16480/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles dels parcs de bombers de la regió 
d’emergències de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16481/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles dels parcs de bombers de la regió 
d’emergències de Tarragona
Tram. 314-16482/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions de les instal·lacions i l’equipament del Parc de 
Bombers de Querol (Alt Camp)
Tram. 314-16483/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions de les instal·lacions i l’equipament del Parc de 
Bombers del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Alt Camp)
Tram. 314-16484/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació del personal d’emergències de la regió d’emergèn
cies de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16485/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T204
Tram. 314-16486/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C44
Tram. 314-16487/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C
241d
Tram. 314-16488/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T224
Tram. 314-16489/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C242
Tram. 314-16490/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C37
Tram. 314-16491/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C14
Tram. 314-16492/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C31B
Tram. 314-16493/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C32
Tram. 314-16494/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TP2013
Tram. 314-16495/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TP2124
Tram. 314-16496/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TV3001
Tram. 314-16497/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T232
Tram. 314-16498/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T322
Tram. 314-16499/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TP2002
Tram. 314-16500/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T233
Tram. 314-16501/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T702
Tram. 314-16502/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TV7041
Tram. 314-16503/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TV7004
Tram. 314-16504/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T240
Tram. 314-16505/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T310
Tram. 314-16506/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T713
Tram. 314-16507/10
Formulació p. 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TP2311
Tram. 314-16508/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T714
Tram. 314-16509/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó de l’endarreriment del pagament de les expropiacions 
de les finques per on passa la carretera C51 entre Albinya
na i Valls
Tram. 314-16510/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
municipis que tenen un pla local de seguretat
Tram. 314-16511/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes amb relació a les inundacions a la línia de 
l’AVE
Tram. 314-16512/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les accions dels Mossos d’Esquadra amb rela
ció al cànnabis del 2003 ençà
Tram. 314-16513/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de persones en privació de llibertat 
per delictes de salut pública des del 2003 ençà
Tram. 314-16514/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de judicis i sentències relacionats amb 
el cànnabis del 2003 ençà
Tram. 314-16515/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de centres d’atenció primària en horari nocturn
Tram. 314-16516/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
disseny i la usabilitat del programa de gestió de les històries 
clíniques als centres d’atenció primària
Tram. 314-16517/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eficiència sanitària i sobre la reducció d’accions innecessà
ries en l’atenció de pacients amb malalties cròniques avan
çades
Tram. 314-16518/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió d’una pregunta relativa a l’apreciació de l’esperança 
de vida del pacient en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-16519/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera del servei de cirurgia pediàtrica de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-16520/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la llicència única esportiva arran de la modifi
cació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
Tram. 314-16521/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració de l’aplicació de la llicència única esportiva ar
ran de la modificació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de 
l’esport
Tram. 314-16522/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions que la Inspecció de Treball i de la Seguretat So
cial ha fet als clubs esportius i federacions esportives
Tram. 314-16523/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
modificacions normatives que impulsarà perquè les perso
nes que col·laboren amb les entitats esportives no estiguin 
incloses en el règim comú de la seguretat social
Tram. 314-16524/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16525/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de la vaga convocada pels sindicats de bombers en 
la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16526/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans de la campanya de prevenció d’incendis 
de l’estiu del 2014
Tram. 314-16527/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places convocades per a la campanya de pre
venció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16528/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
programació dels operatius de la campanya de prevenció 
d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16529/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució dels recursos tècnics de la campanya de preven
ció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16530/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disposició d’helicòpters en la campanya de prevenció d’in
cendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16531/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers de la campanya de prevenció d’incen
dis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16532/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hectàrees cremades l’estiu del 2014
Tram. 314-16533/10
Formulació p. 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones afectades pels incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16534/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les dades relatives a les persones que tenen 
farmàcia gratuïta del 2003 ençà
Tram. 314-16535/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mecanisme de caràcter urgent per a la medicació gratuïta en 
cas de necessitat social i sobre les peticions que hi ha hagut 
del 2003 ençà
Tram. 314-16536/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació al protocol davant els casos d’Ebola
Tram. 314-16537/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb el Govern de l’Estat per a la coordinació en els 
aeroports, els ports i els mitjans de transport amb relació a 
l’Ebola
Tram. 314-16538/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de vegades que s’ha activat el protocol contra 
l’Ebola
Tram. 314-16539/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de cooperació internacional amb relació a 
l’Ebola
Tram. 314-16540/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la prescripció de psicofàrmacs del 2003 ençà
Tram. 314-16541/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prova pilot de prescripció infermera
Tram. 314-16542/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’alternativa al fàrmac Reandron
Tram. 314-16543/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pacients afectats per la retirada del fàrmac Reandron
Tram. 314-16544/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió dels purins
Tram. 314-16545/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió d’ajuts als ramaders per al tractament dels purins
Tram. 314-16546/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import global dels ajuts als ramaders per al tractament dels 
purins
Tram. 314-16547/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis de la concessió d’ajuts als ramaders per al tracta
ment dels purins
Tram. 314-16548/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a pagar els ajuts pendents a cooperati
ves, entitats i productors agraris
Tram. 314-16549/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades per a facilitar la instal·lació de xar
xes antipedra
Tram. 314-16550/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures complementàries previstes per a facilitar la instal
lació de xarxes antipedra
Tram. 314-16551/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de control de l’abocament de purins
Tram. 314-16552/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
crisi de la fruita i el veto de Rússia
Tram. 314-16553/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a pal·liar la crisi de la fruita i el veto 
de Rússia
Tram. 314-16554/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retirada de fruita per part de la Unió Europea
Tram. 314-16555/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la distribució de les oficines del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-16556/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum de fruita, verdura, carn i peix de proximitat
Tram. 314-16557/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació al projecte de llei de pressupostos de la Gene
ralitat de Catalunya per al 2015 d’un cànon de l’aigua per a 
les explotacions ramaderes
Tram. 314-16558/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans comarcals de muntanya del període 20092012
Tram. 314-16559/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació dels nous plans comarcals de muntanya
Tram. 314-16560/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les infeccions nosocomials
Tram. 314-16561/10
Formulació p. 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les infeccions pel virus del papil·loma humà en 
el període 20032013
Tram. 314-16562/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis del Departament de Salut amb relació a les patolo
gies oncològiques derivades del virus del papil·loma humà
Tram. 314-16563/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe dels consells assessors de vacunacions amb rela
ció a la vacunació contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-16564/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació dels assegurats de Mu face o d’altres entitats 
asseguradores a la recepta electrònica
Tram. 314-16565/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la recepta electrònica
Tram. 314-16566/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les estades hospitalàries per infeccions noso
comials en el període 20032013
Tram. 314-16567/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels costos econòmics derivats de les infeccions 
nosocomials en el període 20032013
Tram. 314-16568/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’estalvi econòmic que ha generat el programa 
VINCat
Tram. 314-16569/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia en el 
consorci Cancer Core Europe
Tram. 314-16570/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament de la recepta electrònica per regions sa
nitàries
Tram. 314-16571/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’implantació de la història clínica compartida, per re
gions sanitàries
Tram. 314-16572/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau d’implantació de la història clínica compartida, per 
proveïdors
Tram. 314-16573/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions amb relació a la implantació de la història clínica 
compartida, per regions sanitàries, el 2015
Tram. 314-16574/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions amb relació a la implantació de la història clínica 
compartida, per proveïdors, el 2015
Tram. 314-16575/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació dels professionals sanitaris dels centres peni
tenciaris i de justícia juvenil a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-16576/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació dels centres de salut als quals s’han adscrit els pro
fessionals sanitaris provinents del Departament de Justícia
Tram. 314-16577/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
neteja de les rieres de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-16578/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de neteja en què es troben les rieres de Vacarisses 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-16579/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental) 
per a la neteja de les rieres
Tram. 314-16580/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a la neteja de les rieres de Vacaris
ses (Vallès Occidental)
Tram. 314-16581/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la reserva de places d’aparcament per a per
sones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació de 
tren VacarissesTorreblanca
Tram. 314-16582/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la manca de places d’aparcament reservades per 
a persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’esta
ció de tren VacarissesTorreblanca
Tram. 314-16583/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos destinats a la seguretat de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16584/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’àmbit d’actuació de cadascuna de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra i sobre el nombre d’agents que hi estan 
destinats
Tram. 314-16585/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents destinats a cadascuna de les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra del 2012 ençà
Tram. 314-16586/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat previstes en el servei de porta de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16587/10
Formulació p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació dels agents de porta de les comissaries dels Mos
sos d’Esquadra amb armilles interiors
Tram. 314-16588/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat previstes per a reforçar el servei de 
porta de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16589/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Institut Lluís de Requesens, de 
Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 314-16590/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació juvenil
Tram. 314-16591/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
contra les males pràctiques laborals amb incidència directa 
en els joves
Tram. 314-16592/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’empreses per part dels joves
Tram. 314-16593/10
Formulació p. 68

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emigració juvenil
Tram. 314-16594/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
matriculació universitària
Tram. 314-16595/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés al batxillerat i a la formació professional i sobre 
l’abandonament prematur dels estudis
Tram. 314-16596/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als joves per a l’accés a l’habitatge
Tram. 314-16597/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ateses en els punts d’informació juvenil 
del 2012 ençà
Tram. 314-16598/10
Formulació p. 71

www.parlament.cat
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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 el manifest de rebuig de la nova re-
tallada pressupostària signat pels caps de 
servei i d’unitats assistencials de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12309/10

Resposta del Govern
Reg. 81746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-12309/10 us 
informo del següent:

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels úl-
tims exercicis vénen marcats per l’assoliment dels ob-
jectius de dèficit derivats dels plans d’estabilitat euro-
peus.

El pressupost per al 2014 va en aquesta línia d’auste-
ritat i ens obliga a garantir la sostenibilitat econòmica 
del sistema, tot mantenint la qualitat de les prestacions 
i dels serveis. El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 
és el full de ruta cap a una reordenació del sistema 
que vetlla per apropar-se més a les necessitats sanità-
ries dels ciutadans. Les mesures iniciades els darrers 
anys han requerit un esforç col·lectiu i conjunt de tots 
els agents del sistema i un canvi de perspectiva de la 
planificació del sistema sanitari català en aquest sentit.

Concretament, en relació amb el pressupost de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII de Tarragona, per l’exer-
cici actual s’ha mantingut el mateix que l’any 2013.

En aquest sentit, el Departament de Salut treballa per 
avançar en la millora de la capacitat resolutiva de la 
salut pública i l’atenció primària, assegurant els recur-
sos suficients per a incrementar eficientment els dispo-
nibles a l’atenció especialitzada.

Exemple d’aquest posicionament ha estat l’ampliació 
horària de la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona, que va incrementar l’horari 
l’any 2012, de 8 hores diàries en dies laborables a 12 
hores diàries tots els dies de la setmana els 365 dies 
de l’any.

Pel que fa a les llistes d’espera, la informació que dis-
posa el CatSalut és que, en data 30 de juny de 2014, el 

nombre de pacients en llista d’espera quirúrgica (65 
grups), en relació amb el 31 de desembre de 2013, era 
un 8,5% inferior. En el mateix període, l’increment 
d’activitat (65 grups), ha estat del 13,55%. També s’es-
tà treballant en l’atenció als malalts crònics i en aquest 
sentit s’estan duent a terme diferents alternatives més 
eficients, com per exemple, la Unitat de subaguts a 
l’Hospital Sociosanitari Francolí, la qual cosa evita 
que aquests pacients ocupin les places d’aquells amb 
patologia aguda.

En relació amb les inversions previstes al centre hospi-
talari, durant l’any 2014 es preveu que finalitzi el pro-
jecte executiu de la segona fase d’urgències per poder 
licitar l’obra durant el segon semestre i encarregar la 
redacció del projecte de reforma i adequació de la Ci-
rurgia Major Ambulatòria (CMA). Altres actuacions 
importants són la construcció del nou edifici del labo-
ratori i cafeteries, la planta de cogeneració i la reforma 
de l’àrea de radiologia dels edificis B i D, així com la 
renovació tecnològica finançades per l’Institut de Di-
agnòstic per la Imatge (IDI).

Barcelona, 17 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació obtinguda amb l’aplica-
ció de la taxa de l’euro per recepta
Tram. 314-12862/10

Resposta del Govern
Reg. 81747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-12862/10 i 
314-12863/10 us informo del següent:

L’import net recaptat per l’aplicació de la taxa de l’eu-
ro per recepta durant tot el període que aquesta mesura 
va estar vigent va ser 49.963.684 €.

El cost de la contractació del desenvolupament dels 
nous requeriments del sistema integrat de recepta 
electrònica (SIRE) per a la implantació de l’euro per 
recepta va ser de 230.316 euros.

Pel que fa al cost aplicable a l’entorn tecnològic, cal 
tenir present que aquest cost es comparteix amb la res-
ta de serveis de salut. En aquest sentit, no és possible 
concretar un percentatge de dedicació que es corres-
pongui a la implantació d’aquest requeriment, ja que 
aquest fluctua tant en funció de la demanda com de les 
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iniciatives que es duen a terme en el marc de cadascun 
dels sistemes que comparteixen aquests recursos.

Barcelona, 17 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del disseny i la implantació de 
la solució tecnològica de la taxa de l’euro 
per recepta
Tram. 314-12863/10

Resposta del Govern
Reg. 81747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12862/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els actes organitzats pel Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya del juny 
del 2013 ençà
Tram. 314-13342/10

Resposta del Govern
Reg. 81123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13342/10, 
sobre els actes organitzats pel Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya del juny del 2013 ençà, us trame-
to, en document annex, la informació facilitada per la 
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 30 de setembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Amb la resolució 323/X (XIII, lletra d), el Govern va 
rebre un mandat clar i concís d’aquest Parlament per 
tal de desenvolupar mecanismes de relació i d’inter-
locució amb els generadors d’opinió estrangers amb 
l’objectiu de projectar una imatge positiva de l’exercici 
del dret a decidir del poble de Catalunya, com a exer-
cici emparat pel principi democràtic.

La mateixa resolució insta (lletra e) a potenciar Diplo-
cat com a organisme de diplomàcia pública i el seu 
paper de difusió del dret a decidir en la societat civil 
internacional.

És en aquesta línia que el Consell de Diplomàcia Pú-
blica ha endegat un cicle de conferències a universitats 
de prestigi d’arreu d’Europa on explica, per al públic 
internacional, el dret a decidir i per què es vol celebrar 
una consulta el proper 9 de novembre.

Totes aquestes conferències s’han realitzat conjuntament 
amb les Universitats o centres que les han acollit, les 
quals han assumit gran part de les despeses vinculades 
a la logística de l’acte. La resta de despeses vinculades a 
aquests actes s’han cobert en base a la partida 226.0005 
del pressupost del Patronat Catalunya Món - Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT).

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les oficines de l’Institut Ra-
mon Llull a París, Nova York, Berlín, Londres 
i l’Alguer el 2013
Tram. 314-13348/10

Resposta del Govern
Reg. 81264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13348/10, 
314-13350/10, 314-13356/10 i 314-13358/10, us infor-
mo del següent:

El Departament de Cultura transfereix a l’Institut Ca-
talà d’Empreses Culturals (ICEC) i al consorci Insti-
tut Ramon Llull els recursos necessaris per al funci-
onament de les respectives delegacions a l’estranger. 
Aquesta aportació es fa efectiva mitjançant el progra-
ma 442, d’Internacionalització de la Cultura.

Les esmentades entitats destinen les transferències re-
budes, a més de les despeses de manteniment i funci-
onament de les oficines o delegacions, al foment de la 
internacionalització de la cultura.

Barcelona, 30 de setembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les oficines de l’Institut Ca-
talà de les Empreses Culturals a París, Ber-
lín, Brussel·les, Milà i Londres el 2013
Tram. 314-13350/10

Resposta del Govern
Reg. 81264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13348/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les oficines de l’Institut Ra-
mon Llull a París, Nova York, Berlín, Londres 
i l’Alguer el 2014
Tram. 314-13356/10

Resposta del Govern
Reg. 81264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13348/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les oficines de l’Institut Ca-
talà de les Empreses Culturals a París, Ber-
lín, Brussel·les, Milà i Londres el 2014
Tram. 314-13358/10

Resposta del Govern
Reg. 81264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13348/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament de la resi-
dència per a gent gran de Sant Feliu de Pa-
llerols (Garrotxa)
Tram. 314-13474/10

Resposta del Govern
Reg. 81029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13474/10 us 
informo que s’abordarà aquesta petició quan les dispo-
nibilitats pressupostàries ens ho permetin, de la ma-
teixa manera que es preveu fer-ho amb d’altres projec-
tes en curs d’arreu de Catalunya, tot tenint en compte 
l’equilibri territorial en la distribució dels recursos per 
a l’atenció de la gent gran.

Barcelona, 29 de setembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un cas d’assetjament homòfob a l’Es-
cola Nostra Senyora de Montserrat, de Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13548/10

Resposta del Govern
Reg. 81579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13548/10 us 
informo del següent:

En el marc del treball en xarxa dels Plans Educatius 
d’Entorn, la Inspecció d’Educació, els equips direc-
tius dels centres, i els Ajuntaments treballen en les se-
güents línies:

1. Revisar que tots els centres tenen coneixement dels 
protocols d’actuació previstos en casos d’assetjament.

2. Revisar que els continguts educatius relacionats 
amb els valors de la no discriminicació per raó de gè-
nere i cultural estiguin incorporats.

3. Prioritzar activitats de formació interna i externa al 
personal docent.

4. Introduir activitats de dinàmica educativa per treba-
llar aquests continguts

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prova d’accés al cicle formatiu de 
grau superior de formació professional
Tram. 314-13550/10

Resposta del Govern
Reg. 81580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13550/10 us 
informo del següent:

Els Cicles formatius de grau mitjà de formació profes-
sional són ensenyaments especialitzats amb caràcter 
professionalitzador amb l’objectiu principal de la in-
serció professional. Són estudis dissenyats per tal que 
a la seva finalització els alumnes es puguin incorporar 
al món laboral.

L’accés ordinari als cicles formatius de grau superior, 
d’acord amb la normativa establerta, és a partir dels 
ensenyaments de batxillerat.

Per tal que un alumne que no ha cursat els ensenya-
ments de batxillerat pugui cursar un cicle formatiu de 
grau superior ha de tenir uns coneixements i unes ca-
pacitats equivalents les que hauria adquirit en els ense-
nyaments de batxillerat.

La normativa estableix la realització d’una prova 
d’acces que permet demostrar que hom ha adqui-
rit les capacitats i els coneixements equivalents als 
que s’aquireixen en els ensenyaments de batxille-
rat. D’acord amb l’establert en l’article 20.1 del Re-
ial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’esta-
bleix l’ordenació general de la formació professional 
del sistema educatiu: «La prova d’accés a la formació 
professional de grau superior té per objecte acredi-
tar que l’alumne posseeix la maduresa necessària en 
relació amb els objectius del batxillerat, així com els 
coneixements específics que es requereixin per al ci-
cle al qual vulgui accedir». I l’article 21 estableix que 
la superació de les proves d’accés al grau superior té 
validesa a tot et el territori nacional.

També es pot seguir un curs específic que dóna l’ac-
cés directe al cicle formatiu (art. 19 del Reial Decret 
1147/2011). Aquesta formació (CAS) té una durada de 
700 hores i el curs 2013-2014 el van cursar més de sis 
mil alumnes.

Per a la preparació de les proves també existeix un 
curs de 30 setmanes que el 2013-2014 el van cursar 
més de vuit mil alumnes.

En ambdós casos l’objectiu és que els alumnes que 
després de cursar un cicle formatiu de grau mitjà i de-
cideixen no incorporar-se encara en el món laboral i 

continuar els seus estudis en un cicle formatiu de grau 
superior, puguin fer-ho amb unes condicions que els 
permetin superar amb èxit els ensenyament de cicle 
superior escollits.

El Departament d’Ensenyament ha optat per impulsar 
aquests cursos amb l’oferta de més formació de quali-
tat per a l’accés a la formació professional. Contràri-
ament a aquest interès per la formació i la qualitat, la 
LOMCE pot representar una devaluació en l’accés a la 
formació professional i en conseqüència una devalua-
ció d’aquests ensenyaments.

L’article 20.4 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juli-
ol, estableix que per accedir a la prova d’accés s’ha de 
tenir dinou anys complerts en l’any de realització de la 
prova, o divuit si s’acredita estar en possessió d’un tí-
tol de tècnic relacionat amb aquell cicle al qual es vol 
accedir. Per tant, atès l’alumne obtindrà el títol a finals 
de juny en acabar el curs escolar, hauria de fer la pro-
va d’accés a partir d’aquest moment, per la qual cosa 
no podrà participar en el procés ordinari d’admissió 
d’alumnat, a no ser que hi hagi alguna plaça vacant en 
finalitzar el procés, fet poc probable.

El Departament d’Ensenyament, atès el nombre de pe-
ticions rebudes, estudiarà la possibilitat de compatibi-
litzar la realització una prova extraordinària per a l’ac-
cés als cicles de grau superior restringida a l’alumnat 
de 18 anys amb títol de tècnic, amb la necessitat que 
l’alumnat que la realitzi ho faci amb possibilitats rao-
nables d’èxit.

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat del Centre de Tecnificació 
Es portiva d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat) al Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13557/10

Resposta del Govern
Reg. 81124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13557/10, 
sobre el trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva 
d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) al Cen-
tre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental), us trameto, en document annex, la in-
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formació facilitada per la Secretaria General de l’Es-
port.

Barcelona, 30 de setembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Consell Català de l’Esport està tancant una avalu-
ació tècnica i econòmica d’un possible trasllat de les 
instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva 
d’Esplugues de Llobregat i dels serveis que s’hi pres-
ten, al CAR de Sant Cugat.

L’actuació podria generar dinàmiques positives, més 
enllà de l’anàlisi exclusivament econòmica, fins i tot 
independentment del rendiment econòmic que pogu-
és derivar de la comercialització del complex d’Esplu-
gues de Llobregat; comercialització que, a data d’avui, 
no està inclosa dins les previsions d’ingressos extraor-
dinaris de l’any 2014 o 2015.

La Secretaria General de l’Esport ha informat a tot el 
personal que presta els seus serveis a les instal·lacions 
propietat de la Generalitat de Catalunya a Esplugues 
de Llobregat sobre el seu possible trasllat així com 
dels avenços dels estudis que permetran valorar la via-
bilitat d’aquesta operació en el seu conjunt. A tal efec-
te, s’han mantingut també reunions amb la Direcció 
de l’IES Joaquim Blume i amb representants dels pa-
res i mares d’alumnes, així com amb l’equip de govern 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

La decisió de la Secretaria General de l’Esport en re-
lació amb el Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplu-
gues resta condicionada a la solució que s’acordi per a 
la resta d’unitats directives i serveis del Consell Català 
de l’Esport que actualment es troben al complex d’Es-
plugues de Llobregat.

El trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva Esplu-
gues a les instal·lacions del CAR Sant Cugat compor-
taria una optimització de les instal·lacions esportives 
per maximitzar el seu rendiment, alhora que es poten-
ciaria la imatge del CAR integrant en el seu itinerari 
esportiu la fase de tecnificació. Implicaria, alhora, un 
increment de sinergies en l’àmbit formatiu, científic i 
tecnològic.

Aquesta operació suposaria una optimització de recur-
sos donada la coincidència en les instal·lacions i ser-
veis oferts en ambdós centres.

Tvan Tibau i Ragolta
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions reservades obertes 
amb relació a les actuacions policials en el 
conflicte de Can Vies, a Barcelona
Tram. 314-13558/10

Resposta del Govern
Reg. 81018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13558/10, us 
informo del següent:

Els incidents produïts a diversos llocs del territori ca-
talà arran del desallotjament de Can Vies, especial-
ment greus a la ciutat de Barcelona, van demostrar 
la capacitat de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra per gestionar aquests tipus de conflic-
tes i identificar, detenir i posar a disposició judicial 
els presumptes responsables de les accions violentes 
que es van produir. Els aldarulls violents que van te-
nir lloc van exigir un important esforç i un risc per 
a la integritat de diferents agents de policia, princi-
palment de la BRIMO i de l’ARRO, que treballaven 
únicament per a garantir la seguretat de les persones 
i dels béns.

El model de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra potencia el vessant preventiu, de mediació i as-
sistencial, però no pot quedar inerme davant la comis-
sió d’accions violentes. El clima de violència creat pels 
col·lectius antisistema tenien per objectiu causar danys 
i lesionar el màxim nombre possible de policies, po-
sant en greu risc els manifestants que de manera pa-
cífica volien expressar el seu rebuig al desallotjament 
i a la resta de ciutadans que no participaven en aquest 
conflicte.

El resultat de la informació reservada, oberta per una 
presumpta infracció del règim estatutari, està pendent 
de resolució.

A la Direcció General de la Policia no consta que la 
responsabilitat dels incidents produïts en el setmanari 
la Directa fossin conseqüència de l’actuació del cos de 
Mossos d’Esquadra.

La coordinació dels cossos de seguretat responsables 
de treballar per al manteniment de la convivència a 
l’espai públic va ser molt satisfactòria, sense obviar 
que resulta molt complexa en aquestes situacions espe-
cialment conflictives.

Els efectius policials van haver de prioritzar les actua-
cions més urgents, d’acord amb els esdeveniments que 
s’estaven produint, i malauradament el fet de la cre-
ma d’una màquina excavadora no va poder ser evitat. 
En cap cas es pot atribuir la responsabilitat d’aquests 
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fets a l’actuació dels serveis públics; la responsabilitat 
d’aquesta acció correspon a aquells que la van dur a 
terme.

Barcelona, 26 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva actuació amb relació a la lluita 
contra el foc bacterià
Tram. 314-13591/10

Resposta del Govern
Reg. 81022 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13591/10 us 
informo del següent:

La preocupació del DAAM davant la malaltia del foc 
bacterià és una evidència que es demostra en les di-
ferents actuacions, en l’estat d’alerta constant i en les 
tasques quotidianes que porta a terme el Servei de Sa-
nitat Vegetal per tal de frenar els efectes d’aquesta ma-
laltia. A Catalunya, la malaltia del foc bacterià està re-
gulada mitjançant el Decret 42/2007, de 20 de febrer, 
pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del 
foc bacterià. Fins el moment, les mesures previstes a 
la llei estatal 43/2002 de sanitat vegetal en relació a la 
indemnització per arrencada obligatòria de les plan-
tacions afectades pels focus que s’han anat detectant 
des de fa poc més d’un any, han suposat una despesa 
econòmica considerable per al pressupost del DAAM. 
L’any passat es van detectar 15 focus a la demarcació 
de Lleida i 1 a Girona. El cost total de les indemnit-
zacions que varen representar aquests focus va ser de 
719.382 euros, als que se li han de sumar les despeses 
de la campanya de prospecció. El cost total va superar 
els 1,2 milions de euros. A mitjans de la campanya 
passada es va publicar la Resolució AAM/1817/2013, 
de 20 d’agost, per al qual s’aproven els criteris per es-
tablir la valoració de les despeses derivades de l’ar-
rencada i destrucció d’arbres dins d’un focus declarat 
de foc.

Per tal de dur a terme les actuacions contra la malal-
tia, el DAAM ha elaborat un esborrany d’Ordre que 
ja ha estat tramès a consulta del sector, segons la qual 
s’aproven els nou criteris per establir la valoració de 
les despeses derivades de l’arrencada i destrucció del 
material vegetal dins d’un focus confirmat de foc bac-
terià. El pla inclourà també tasques de divulgació i in-
formació als agricultors i tècnics de les ADVs, coope-

ratives i vivers per tal d’evitar l’aparició de nous focus 
i detectar-ne precoçment els símptomes dels mateixos.

Barcelona, 18 de setembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció dels ajuts i les indemnitza-
cions al sector de la fruita seca
Tram. 314-13592/10

Resposta del Govern
Reg. 81585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13592/10 us 
informo del següent:

La decisió de reduir els ajuts directes agroambientals i 
les indemnitzacions compensatòries en zones desfavo-
rides al sector de la fruita seca ha estat del Govern de 
l’Estat, no obstant, per al proper període de programa-
ció 2014-2020, i a petició de Catalunya, es va acordar 
en la darrera conferencia sectorial a Madrid, la convo-
catòria d’un ajut acoblat als fruits secs i garrofes amb 
fons comunitaris i un Pla de reconversió de la fruita 
seca amb fons estatals per recolzar la reestructuració i 
millora del sector dels fruits secs a Catalunya.

Barcelona, 18 de setembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’un nou assessor per 
a la gerència única de l’Institut Català de la 
Salut i de l’empresa pública Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut
Tram. 314-13593/10

Resposta del Govern
Reg. 81745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13593/10 us 
informo del següent:

El Pla de salut de Catalunya estableix la necessitat 
d’integrar serveis per tal d’assolir el millor nivell as-
sistencial amb els recursos disponibles. Per aquest mo-
tiu i per tal d’impulsar i avançar en la col·laboració i 
les sinergies entre l’Institut Català de la Salut, Gestió 
i Prestació de Serveis de Salut i la Xarxa Sanitària i 
Social Santa Tecla, s’ha contractat un adjunt a la ge-
rència única.

Barcelona, 12 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la valoració econòmica dels danys cau-
sats per la pedregada a l’Alt Camp i el Tarra-
gonès
Tram. 314-13629/10

Resposta del Govern
Reg. 81023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13629/10 us 
informo del següent:

El DAAM no fa l’estimació econòmica dels danys so-
bre els conreus fins al moment de la collita. Agrose-
guro fa una estimació en aquelles explotacions que es-
tan assegurades. Per altra banda, no s’han comunicat 
danys a les infraestructures agrícoles que hagin reque-
rit cap intervenció per part del DAAM.

Barcelona, 18 de setembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un informe sobre els 
efectes de la pedregada en els conreus de 
l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13630/10

Resposta del Govern
Reg. 81024 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13630/10 us 
informo del següent:

Sí, el DAAM ha elaborat un informe relatiu al grau i 
intensitat de les afectacions produïdes per les pedrega-
des que van afectar la demarcació de Tarragona, i con-
cretament zones de les comarques del Priorat, de l’Alt 
Camp i el Tarragonès, el passat mes de juny.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades amb relació a 
la pedregada a l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13631/10

Resposta del Govern
Reg. 81586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13631/10 i 
314-13632/10 us informo del següent:

El DAAM ha posat al servei dels afectats diverses 
mesures tals com aplicar a les empreses que ja tin-
guin préstecs concedits per l’ICF (o bé amb aval 
d’AVALIS) un període de carència per a la seva devo-
lució, d’entre 6 mesos i 1 any. Una altra mesura apli-
cada per part del Govern ha estat la possibilitat de fi-
nançar a través de l’ICF i AVALIS les necessitats de 
refinançament de les empreses afectades. Finalment 
s’ha establert també la possibilitat d’atorgar préstecs 
nous amb condicions especialment favorables, sota la 
línia de finançament als sectors agrari i agroalimenta-
ri d’acord amb el conveni de col•laboració signat pel 
DAAM, ICF i AVALIS, pel qual l’ICF preveu l’ator-
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gament de préstecs a aquests sectors per a inversions o 
circulant amb aval d’AVALIS.

A banda d’aquestes mesures, el Govern ha donat tot 
el suport tècnic que li ha estat sol·licitat per part de les 
empreses afectades.

Barcelona, 18 de setembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ajudes als pagesos de l’Alt Camp i 
el Tarragonès afectats per la pedregada
Tram. 314-13632/10

Resposta del Govern
Reg. 81586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13631/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició d’Unió de Pagesos de l’Alt 
Camp de fer un peritatge dels danys causats 
per la pedregada
Tram. 314-13633/10

Resposta del Govern
Reg. 81025 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13633/10 us 
informo del següent:

Agroseguro, per tal de poder fer el càlcul de les in-
demnitzacions, fa els peritatges de les parcel·les en 
aquelles explotacions que tenen contractada una asse-
gurança. El DAAM farà una valoració global de les 
pèrdues al final de la campanya.

Barcelona, 18 de setembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agressió a un noi al metro de Barce-
lona
Tram. 314-13634/10

Resposta del Govern
Reg. 81739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13634/10, us 
informo del següent:

La Direcció General de la Policia va tenir coneixe-
ment de l’agressió a un noi al Metro de Barcelona el 
passat mes de juny poc després de produir-se pel ressò 
i la difusió que es va fer a través de les xarxes socials.

Tan aviat com es va tenir coneixement d’aquests fets, 
la Policia de la Generalitat va fer una recerca exhaus-
tiva a les xarxes socials per identificar l’autor o autors 
de l’agressió; es van sol·licitar les imatges a TMB i es 
van dur a terme les gestions adients per localitzar la 
víctima i el presumpte responsable o responsables dels 
fets.

El 29 de juny de 2014 es va recollir la declaració de la 
víctima de l’agressió, instruint-se per aquests fets les 
diligències policials 486556/2014. La investigació po-
licial va permetre identificar el presumpte autor el dia 
30 de juny; el mateix dia va ser detingut i posat a dis-
posició de Fiscalia de Menors de Barcelona.

El resultat de la investigació és d’un menor detingut i 
dues persones denunciades per la presumpta participa-
ció en l’agressió. L’1 de juliol de 2014 la unitat instruc-
tora va remetre l’atestat policial a l’autoritat judicial, 
informant de les diligències d’investigació practicades.

Les circumstàncies i la possible motivació de l’agres-
sió s’han posat en coneixement de l’autoritat judicial. 
Si bé en el moment de la investigació van posar-se de 
manifest l’existència de motius racistes i xenòfobs, en 
qualsevol cas, correspon a l’autoritat judicial valorar la 
concurrència d’aquests factors.

Pel que fa a la possible relació del presumpte autor amb 
grups d’extrema dreta, no és possible confirmar-ho.

Barcelona, 30 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions d’emmagatzematge de 
la marihuana comissada a la comissaria del 
Mossos d’Esquadra de Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès)
Tram. 314-13635/10

Resposta del Govern
Reg. 81740 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13635/10, us 
informo del següent:

En termes generals, per a l’emmagatzematge i la des-
trucció de marihuana decomissada s’apliquen les di-
rectrius de la Instrucció 5/2012 de la Fiscalia General 
de l’Estat, que ordena l’actuació dels fiscals en aquest 
àmbit, i la circular interna de la Fiscalia Especial An-
tidroga de 28 de juliol de 2010.

Les substàncies estupefaents s’emmagatzemen de di-
ferent forma en funció del volum que ocupin i de les 
formes que presenti la substància. Així, per exemple, 
els cabdells que tenen principi actiu, són petits i tenen 
valor econòmic s’emmagatzemen extremant les mesu-
res de seguretat en un espai tancat sota clau. El que 
pot ocasionar més inconvenients són les plantes, per 
aquest motiu es dipositen en sacs i en espais custo-
diats oberts, tot i que cal dir que el principi actiu no 
afecta les persones que les oloren.

Darrerament s’han dut a terme dos operatius policials 
de decomís de substàncies estupefaents a la comarca 
de l’Alt Penedès en els quals es va intervenir tal volum 
de plantes de marihuana que es van haver de prendre 
mesures excepcionals per a la seva custodia. En con-
cret, en un dels casos, les plantes es van traslladar en 
camió i ni tan sols van entrar a dependències policials, 
garantint la seva seguretat.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ja ha 
facilitat solucions específiques per raons de necessitat i 
operativitat concretes de cada Regió Policial en relació 
als espais destinats a la custodia de grans volums de co-
misos, com en els casos de les Regions Policials de Po-
nent (comissaria de Lleida) i Central (comissaria d’Igua-
lada). Per a la resta de casos, durant el primer semestre 
de 2015 quedaran habilitats uns espais específics com 
a dipòsits de plantes decomissades fins el seu eventual 
trasllat al centre de destrucció, espais amb les dimensi-
ons suficients per donar cobertura a dipòsits de grans de-
comisos que podran ser utilitzats per les regions que no 
tinguin un espai suficient i específic a tal efecte.

Barcelona, 30 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de les subvencions a les 
empreses i entitats culturals
Tram. 314-13724/10

Resposta del Govern
Reg. 81364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13724/10 us 
informo del següent:

La convocatòria de subvencions de 2014 per atendre les 
despeses financeres derivades de l’obtenció d’un prés-
tec per a actiu fix i circulant en les condicions esta-
blertes mitjançant el conveni entre l’Institut Català de 
Finances (ICF) i l’Institut Català de les Empreses Cul-
turals del Departament de Cultura tenia com a únics 
beneficiaris potencials les cinc empreses o entitats a les 
quals es va concedir l’esmentat préstec en el 2012.

La convocatòria publicada el 2013 cobria les despeses 
generades en qualsevol moment de 2012 i fins al se-
tembre de 2013 (període de 21 mesos), mentre que la 
convocatòria de 2014 només cobreix les despeses me-
ritades en els 3 mesos restants de 2013, sense que se 
n’hagi inclòs cap període de 2014, atès que s’ha con-
siderat més efectiu convocar la línia d’ajuts sobre la 
despesa ocasionada en l’any natural anterior, fet que 
facilita acreditar totes les despeses financeres i el seu 
correcte pagament.

Per tant, la dotació pressupostària actual és menor atès 
que el període sobre el qual es poden aplicar despeses 
també és molt inferior a l’anterior.

El Departament de Cultura, conscient de la dificul-
tat d’accés al finançament que pateixen els agents del 
sector cultural, ha implementat fórmules i instruments 
de finançament per pal·liar aquesta situació, amb me-
sures com:

– Les aportacions reintegrables, que combinen el prés-
tec amb la subvenció, faciliten el 75% dels pressupost, 
el qual és reintegrable en funció de l’obtenció de bene-
ficis (5 línies amb una dotació pressupostària global 
de 6 milions d’euros).

– Una nova línia d’accés al finançament mitjançant un 
conveni entre l’ICF i l’ICEC (dotació pressupostària 
de 20 milions d’euros), amb la constitució d’un fons de 
garantia de 10 milions d’euros vinculat a la línia per 
minimitzar el risc de les operacions i rebaixar el nivell 
de garanties exigides.

– Creació d’una nova línia de préstecs participatius per 
a joves empreses de béns i/o serveis digitals interactius 
(dotació pressupostària d’1,5 milions d’euros).
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A la finalització del termini de presentació de sol-
licituds, el balanç del Departament de Cultura per les 
5 sol·licituds rebudes és positiu, atès que la totalitat de 
candidats potencials s’han presentat a la convocatòria.

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte Jove Companyia desenvo-
lupat entre l’Institut del Teatre i el Teatre Na-
cional de Catalunya
Tram. 314-13725/10

Resposta del Govern
Reg. 81365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13725/10 us 
informo del següent:

La beca formativa de 420,71 euros mensuals és la que 
s’estableix en les bases reguladores del procés per a la 
selecció dels graduats de l’Institut del Teatre i, en cap 
cas, té el tractament de salari per prestació de serveis, 
sinó que amb ella es promou la participació dels gra-
duats/des en Art Dramàtic seleccionats en la formació 
continuada dita Curs de capacitació teòrico-pràctica 
en repertori teatral català, per tal que puguin iniciar 
un procés d’investigació i sistematització del codi in-
terpretatiu de l’actor al teatre de repertori clàssic català.

El curs és la materialització del conveni subscrit entre 
l’Institut del Teatre i el Teatre Nacional de Catalunya 
per a la creació del projecte pedagògic adreçat a gradu-
ats i graduades de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de 
l’Institut del Teatre, anomenat ITNC-Jove Companyia.

El curs comportava un període de formació prèvia i 
el desenvolupament de tot el procés d’escenificació 
habitual en l’àmbit professional, des del sorgiment de 
la idea fins a la repetició en públic de l’espectacle, en 
aquest cas, a partir de l’obra El Cantador, de Serafí Pi-
tarra, i sota la direcció de Xicu Masó.

Després de 10 representacions a la Sala Tallers (6 de 
les quals dedicades a centres d’ensenyament), el grup 
va iniciar una breu gira pels espais culturals següents:

– Tarragona (Teatre Tarragona): 23 i 24 de maig de 2014

– Vilanova i la Geltrú (Foment Vilanoví): 8 de juny 
de 2014

– Badalona (Espai Betúlia): 10 de juny de 2014

– Reus (Centre de lectura): 13 de juny de 2014

– Igualada (Pati de la Igualadina Cotonera): 14 de juny 
de 2014

D’altra banda, el Departament de Cultura, mitjançant 
la Institució de les Lletres Catalanes, va assignar a la 
gira una dotació pressupostària addicional no prevista 
inicialment, i es va compensar els 11 actors i actrius 
participants per cadascuna de les representacions, se-
gons la retribució que el III Conveni Col·lectiu de Tre-
ball del Sector dels actors i les actrius de teatre de Ca-
talunya estableix per a la categoria de «secundari».

La valoració d’aquesta primera edició ha estat molt 
positiva i, de cara a la temporada vinent, es treballa 
per reeditar l’experiència amb algunes modificacions, 
entre les quals:

– Selecció d’una nova companyia formada per gradu-
ats de les darreres promocions de l’Institut del Teatre.

– Beca de formació exclusiva per al període de forma-
ció pedagògica.

– Contracte de treball d’acord amb l’establert pel III 
Conveni Col·lectiu de Treball del Sector dels actors i 
les actrius de teatre de Catalunya per a les represen-
tacions a la Sala Tallers (18 funcions escolars i 11 de 
públic general).

– No hi ha previsió de gira pel territori.

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans locals de seguretat aprovats
Tram. 314-13805/10

Resposta del Govern
Reg. 81741 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13805/10, us 
informo del següent:

Fins a data 22 de juliol de 2014 s’han aprovat els plans 
locals de seguretat que corresponen als municipis se-
güents:

– Barcelona
– Tarragona
– Mataró
– Cornellà
– Viladecans
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– Sant Boi de Llobregat
– Malgrat de Mar
– Valls
– Manresa
– L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona, 30 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús que es dóna a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra al polígon de les Gavar-
res, de Tarragona
Tram. 314-13807/10

Resposta del Govern
Reg. 81742 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-13807/10 us 
informo del següent:

La Direcció General de la Policia no està fent ús de les 
instal·lacions a què fa referència la pregunta; es realit-
za un manteniment bàsic en espera que es doni un nou 
ús a l’edifici.

Barcelona, 30 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 81366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 314-14708/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 29 de setembre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la campanya de prevenció 
d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01774/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81460 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern sobre la campanya de 
prevenció d’incendis a l’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’efecte de la vaga convo-
cada pels sindicats de bombers en la cam-
panya de prevenció d’incendis de l’estiu del 
2014
Tram. 311-01775/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81461 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com ha afectat la vaga convocada pels sindicats de 
bombers de Catalunya a la campanya d’estiu 2014? 
Quins serveis s’han vist afectats?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos humans de la 
campanya de prevenció d’incendis de l’es-
tiu del 2014
Tram. 311-01776/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81462 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els recursos humans utilitzats a la 
campanya d’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de places convo-
cades per a la campanya de prevenció d’in-
cendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01777/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81463 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
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el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places ha convocat el Govern per a la cam-
panya de prevenció d’incendis a l’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la programació dels opera-
tius de la campanya de prevenció d’incendis 
de l’estiu del 2014
Tram. 311-01778/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81464 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com s’han programat els operatius de prevenció 
d’incendis i la campanya forestal de la temporada d’es-
tiu a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la distribució dels recursos 
tècnics de la campanya de prevenció d’in-
cendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01779/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81465 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la distribució dels recursos tècnics en 
la campanya de prevenció d’incendis a l’estiu de 2014? 
A quins criteris atén la distribució?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la disposició d’helicòpters 
en la campanya de prevenció d’incendis de 
l’estiu del 2014
Tram. 311-01780/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81466 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina disposició d’helicòpters hi ha hagut a la cam-
panya d’estiu del 2014? Quina disposició de la resta 
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de mitjans aeris hi ha hagut a la campanya d’estiu del 
2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de bombers de la 
campanya de prevenció d’incendis de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01781/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81467 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de bombers professionals i bom-
bers voluntaris que hi ha hagut a la campanya d’estiu 
del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’hectàrees cre-
mades l’estiu del 2014
Tram. 311-01782/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81468 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el número d’hectàrees cremades a Catalu-
nya a l’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les zones afectades pels in-
cendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01783/10

Anunci
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81469 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines zones s’han vist afectades pels incendis que 
hi ha hagut a Catalunya a l’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució territorial dels ajuts del 
Pla de garantia juvenil
Tram. 314-16449/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 80817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– Quina serà la distribució territorial que farà el Go-
vern de la Generalitat dels ajuts del Pla de Garantia 
Juvenil promogut per la Unió Europea i que van desti-
nats a joves d’entre 16-24 anys que portin a l’atur més 
de 4 mesos? Detallant l’aportació que rebrà cada una 
dels municipis de Catalunya i a quants joves benefi-
ciarà.

– Quins han estat els criteris que han determinat la 
distribució entre joves i territori?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels serveis sanitaris, l’ac-
tivitat, les plantilles i les consultories al CAP 
Eixample, de Barcelona, del 2003 ençà
Tram. 314-16450/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució anual, des del 2003 fins 
2013 i primer semestre de 2014, dels serveis sanitaris, 
activitat, plantilles (especificant per categories profes-
sionals), consultories des de l’Hospital Clínic progra-
mes i inversions al CAP de l’Eixample del carrer Ros-
selló a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució dels plans d’inversions sa-
nitàries a Barcelona en els períodes 1995-
2003, 2003-2010 i 2011-2014 i les previsions 
per al 2014-2020
Tram. 314-16451/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució anual dels diferents plans 
d’inversions sanitàries a la ciutat de Barcelona, con-
cretant pressupost total, pressupost per línies assisten-
cials, inversions centre per centre (d’atenció primària, 
hospitals, salut mental, sociosanitari, CUAP, rehabili-
tació...) en els períodes 1995-2003, 2003-2010, 2011-
2014 i previsions 2014-2020?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat dels centres 
d’urgències d’atenció primària de Barcelona 
i de les urgències hospitalàries dels centres 
del Siscat
Tram. 314-16452/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució anual i mensual de l’activi-
tat de tots els CUAP de la ciutat de Barcelona des de la 
seva posada en funcionament fins l’actualitat, i de les 
urgències hospitalàries dels centres del SISCAT?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució de l’activitat i el pressupost 
de les línies assistencials de la xarxa sani-
tària pública als centres integrals de salut 
de les Cotxeres de Borbó i les Casernes de 
Sant Andreu, a Barcelona
Tram. 314-16453/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució mensual i anual de l’activi-
tat i del pressupost de les diferents línies assistencials 
de la xarxa sanitària pública als dos centres integrals 
de salut de Cotxeres de Borbó i Casernes de Sant An-
dreu, des de la seva inauguració fins l’actualitat, i qui-
nes són les previsions per l’any 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia cardíaca no 
urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16454/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80983 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia cardíaca no urgent?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia de columna 
no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16455/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80984 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia de columna no ur-
gent?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia oftalmològi-
ca no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16456/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80985 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 

pacients amb indicació de cirurgia oftalmològica no 
urgent?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia otorinolarin-
gològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16457/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia otorrino-laringolò-
gica no urgent?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels 
pacients amb indicació de cirurgia maxil-
lofacial no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16458/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 
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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 temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia maxil·lofacial no 
urgent?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia dermatolò-
gica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16459/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia dermatològica no 
urgent?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia traumatolò-
gica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16460/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia traumatològica no 
urgent, especificant patologies més freqüents?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia ginecològi-
ca no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16461/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
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pacients amb indicació de cirurgia ginecològica no ur-
gent, especificant patologies més freqüents?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia urològica 
no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16462/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia urològica no ur-
gent, especificant patologies més freqüents, incloses la 
incontinència urinària?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia hepatobili-
ar i endocrinològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16463/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia hepatobiliar no ur-
gent, especificant patologies més freqüents?

– Quina ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia endocrinològica no 
urgent, especificant patologies més freqüents?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa-
cients amb indicació de cirurgia digestiva no 
urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16464/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució del temps d’espera, any a 
any des del 2003 fins primer semestre de 2014, dels 
pacients amb indicació de cirurgia digestiva no urgent, 
especificant patologies més freqüents?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta per a garantir un temps 
d’espera màxim de sis mesos per a les indi-
cacions quirúrgiques més freqüents el 2015
Tram. 314-16465/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 nova proposta del Departament de Sa-
lut amb el suport de l’AQuAS per implementar el 
2015 de temps de garantia de màxim 6 mesos per 
cada una de les indicacions quirúrgiques més fre-
qüents?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la proposta per a garantir un temps d’es-
pera màxim de trenta dies per a les intervenci-
ons quirúrgiques preferents el 2015
Tram. 314-16466/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 nova proposta del Departament de Salut 
amb el suport de l’AQuAS per implementar el 2015 

per garantir un màxim de 30 dies per les intervencions 
quirúrgiques preferents?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 proposta per a implantar els circuits 
de diagnòstic preferents i ordinaris des de 
l’atenció primària el 2015
Tram. 314-16467/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80996 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 nova proposta del Departament de Salut 
amb el suport de l’AQuAS per implementar el 2015 
tots els circuits de diagnòstic preferents (30 dies) i or-
dinaris (màxim 3 mesos) des de l’atenció primària, 
acordada amb l’atenció hospitalària i les diverses uni-
tats de diagnòstic?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució dels diagnòstics de trastorns 
d’identitat de gènere en el sistema sanitari pú-
blic del 1986 ençà
Tram. 314-16468/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució anual dels diagnòstics de 
trastorns d’identitat de gènere al sistema sanitari pú-
blic de Catalunya des de 1986 (creació de la Unitat de 
Trastorns de Gènere a l’Hospital Clínic de Barcelona) 
fins el primer semestre de 2014, indicant el nombre de 
pacients, indicant edat i sexe, atesos en les diferents 
unitats multidisciplinars, inclosa la Unitat d’Identitat 
de Gènere de l’Hospital Clínic, i els tractaments em-
prats (psicoteràpia, tractaments hormonals i cirurgia 
de canvi de sexe)?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 l’evolució del nombre de casos diag-
nosticats de trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat en el sistema sanitari públic 
del 2003 ençà
Tram. 314-16469/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució anual del nombre de casos 
diagnosticats en el sistema sanitari públic de Catalu-
nya de TDAH infantils i adults des del 2003 fins el 
2013 i primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del consum de fàrmacs per al 
tractament del trastorn per dèficit d’atenció 
i hiperactivitat indicats en el sistema sanitari 
públic del 2003 ençà
Tram. 314-16470/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 80999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució anual del consum de fàr-
macs (nombre d’envasos i facturació total) indicats en 
el sistema sanitari públic de Catalunya pel tractament 
de TDAH en infants i adults des del 2003 fins el 2013 
i primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol que se segueix amb rela-
ció al temps màxim de demora pel que fa a 
les fractures de fèmur en la xarxa del Siscat
Tram. 314-16471/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– Quin és el protocol del Departament de Salut i del 
CatSalut en relació al temps màxim de demora de les 
fractures de fèmur a tota la xarxa del SISCAT?

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 notificació de les dades relatives al 
temps d’espera per a la intervenció de frac-
tura de fèmur
Tram. 314-16472/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– Estableix el Departament de Salut i el CatSalut a tra-
vés del contracte la notificació obligatòria de les da-
des en relació al temps d’espera per la intervenció de 
fractura de fèmur, seguint les recomanacions inter-
nacionals de bones pràctiques que recomanen que els 

pacients amb fractura de fèmur haurien de ser inter-
vinguts, si no hi ha contraindicacions, abans de les 48 
hores?

– En cas afirmatiu, quines són les dades de seguiment 
per cadascun dels centres hospitalaris públics els anys 
2012, 2013 i primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la consideració com a indicador 
de qualitat de les dades dels pacients amb 
fractura de fèmur intervinguts abans de qua-
ranta-vuit hores
Tram. 314-16473/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– La Central de Resultats adscrita a l’AQuAS recull 
com a indicador de qualitat els pacients intervinguts 
abans de les 48 hores per la intervenció de fractures 
de fèmur i per prevenir els tromboembolismes pulmo-
nars, les infeccions nosocomials i millorar la rehabili-
tació posterior?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

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



14 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 410

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions en matèria de cooperació 
internacional amb relació a l’Ebola
Tram. 314-16474/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 accions lidera el Govern de Catalunya en 
matèria de cooperació internacional en relació a l’E-
bola?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives de cooperació interna-
cional en què participa amb relació a l’Ebola
Tram. 314-16475/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– En quines accions o iniciatives de cooperació inter-
nacional participa el Govern de la Generalitat en rela-
ció a l’Ebola?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions de cooperació internacio-
nal en què intervenen entitats catalanes
Tram. 314-16476/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– De quins projectes o accions de cooperació interna-
cional realitzats o en que intervinguin ONG o altres 
entitats catalanes té coneixement el Govern de la Ge-
neralitat?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels bombers en el rescat 
de dues persones a la riera de la Bisbal del 
Penedès (Baix Penedès)
Tram. 314-16477/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

En l’arrossegament d’un vehicle ocupat per dues per-
sones a la riera de la Bisbal fins la zona de la Platja de 
Sant Salvador, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Els comandaments de Bombers de la Generalitat 
van tindre una correcta coordinació amb el seu equip a 
la zona per tal de dur a terme el rescat amb èxit?
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– Es van prendre les decisions adequades amb la cele-
ritat requerida per tal d’evitar els majors danys perso-
nals possibles tant de les persones afectades dins del 
vehicle como dels rescatadors?

– Es van coordinar correctament, una vegada comple-
tat el rescat, des del 112 la mobilització dels serveis 
mèdics per tal d’atendre adequadament els rescatats?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per a tancar 125 llits de l’Hospi-
tal Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-16478/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la raó per la qual s’han tancat 125 llits a 
l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació del tancament de 125 llits 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tar-
ragona, sobre el servei prestat a l’estiu
Tram. 314-16479/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’afectació del tancament de 125 llits a 
l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona en re-
lació al servei que als mesos d’estiu ha prestat aquesta 
infraestructura sanitària?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de les instal·lacions del 
Parc de Bombers de Torredembarra (Tarra-
gonès)
Tram. 314-16480/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Es troben les instal·lacions del Parc de Bombers que 
es troba a Torredembarra en les condicions adequades 
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per tal de que els efectius que hi presten servei ho pu-
guin fer amb totes les garanties?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat dels vehicles dels parcs de 
bombers de la regió d’emergències de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-16481/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a la capacitat per a donar un correcte servei 
amb totes les garanties de seguretat per als membres 
del cos de bombers de la Regió d’Emergències de les 
Terres de l’Ebre, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Quina és l’antiguitat mitjana dels actuals vehicles as-
signats per a prestar el servei de lluita contra el foc?

– Quina és la norma habitual al canvi i reposició per 
vehicles nous?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat dels vehicles dels parcs de 
bombers de la regió d’emergències de Tar-
ragona
Tram. 314-16482/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a la capacitat per a donar un correcte servei 
amb totes les garanties de seguretat per als membres 
del cos de bombers de la Regió d’Emergències de Tar-
ragona, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Quina és l’antiguitat mitjana dels actuals vehicles as-
signats per a prestar el servei de lluita contra el foc?

– Quina és la norma habitual al canvi i reposició per 
vehicles nous?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de les instal·lacions i 
l’equipament del Parc de Bombers de Que-
rol (Alt Camp)
Tram. 314-16483/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Es troben les instal·lacions del Parc de Bombers de 
Querol, a la Regió d’Emergències de Tarragona, en les 
condicions adequades per tal de que els efectius que hi 
presten servei ho puguin fer amb totes les garanties?

– Disposen els efectius de bombers del material ne-
cessari per tal de prestar un correcte servei i en condi-
cions màximes de seguretat tals com cascos homolo-
gats, màscares en perfecte estat i roba adequada per la 
lluita contra el foc?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de les instal·lacions i 
l’equipament del Parc de Bombers del Pla 
de Manlleu, a Aiguamúrcia (Alt Camp)
Tram. 314-16484/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Es troben les instal·lacions del Parc de Bombers del 
Pla de Manlleu, a la Regió d’Emergències de Tarra-
gona, en les condicions adequades per tal de que els 
efectius que hi presten servei ho puguin fer amb totes 
les garanties?

– Disposen els efectius de bombers del material ne-
cessari per tal de prestar un correcte servei i en condi-
cions màximes de seguretat tals com cascos homolo-
gats, màscares en perfecte estat i roba adequada per la 
lluita contra el foc?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació del personal d’emergèn-
cies de la regió d’emergències de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-16485/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

En relació als nivells de formació dels bombers i de la 
resta de personal d’emergències de la Regió d’Emer-
gències de Terres de l’Ebre, interessa saber a aquests 
diputats i al seu grup parlamentari: 

– Reben, els bombers i resta de personal d’emergènci-
es, una formació adequada i estandarditzada per a tots 
els seus membres?

– Disposen, els bombers i resta de personal d’emer-
gències, d’hores dintre de la seva jornada laboral dedi-
cades a la millora de la seva formació?

– En què consisteix la formació que reben els bombers 
i resta de personal d’emergències?

– Reben, el grups especialitzats, com el GRAF, GRAE 
subaquàtic, GRAE de muntanya i d’altres, una forma-
ció específica que pot servir per la resta de bombers 
i resta de personal d’emergències que no pertanyen a 
aquests grups especialitzats?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-204
Tram. 314-16486/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-204, i més concretament al 
tram des de la C-51 Montferri (Vilardida) fins la T-202 
Salomó?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-44
Tram. 314-16487/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera C-44, i més concretament al 
tram des de la rotonda enllaç A-7 fins el límit comar-
cal del Baix Camp - Ribera d’Ebre?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-241d
Tram. 314-16488/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera C-241d, i més concretament 
al tram de la C-14 Montblanc (la Guàrdia dels Prats) 
fins la T-221 Santa Coloma de Queralt?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-224
Tram. 314-16489/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-224, i més concretament al 
tram des de la C-241d Santa Coloma de Queralt fins la 
T-241 Vallfogona de Riucorb?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-242
Tram. 314-16490/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera C-242, i més concretament al 
tram del límit comarcal de les Garrigues - el Priorat 
(coll de Grau) fins N-420 Botarell (rotonda)?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-37
Tram. 314-16491/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera C-37, i més concretament 
al tram N-240 Valls fins límit comarcal l’Alt Camp - 
l’Anoia (solana de Valldecerves)?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-14
Tram. 314-16492/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera C-14, i més concretament al 
tram de la C-14z Reus (enllaç Reus Nord) fins la C-37 
Alcover (accés)?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-31B
Tram. 314-16493/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera C-31B, i més concretament 
al tram de la C-14 Salou fins N-340 Tarragona (Tor-
reforta)?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-32
Tram. 314-16494/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera C-32, i més concretament al 
tram de l’AP-7 El Vendrell (N-340, Masia Alfons) fins 
límit comarcal Baix Penedès - Garraf?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TP-2013
Tram. 314-16495/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera TP-7013, i més concretament 
al tram de la C-242 Alforja fins la Selva del Camp?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TP-2124
Tram. 314-16496/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera TP-2124, i més concretament 
al tram de la N-340 a l’Arboç fins la TP-2125 a Llorenç 
del Penedès?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TV-3001
Tram. 314-16497/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera TV-3001, i més concretament 
al tram de la T-300 Marçà fins la T-322 a la Torre de 
Fontaubella (TV-3223)?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-232
Tram. 314-16498/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-232, i més concretament al 
tram de la T-700 l’Espluga de Francolí fins límit co-
marcal l’Urgell - la Conca de Barberà (L-232)?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-322
Tram. 314-16499/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-322, i més concretament al 
tram de la T-310z Mont-Roig del Camp (T-323) fins la 
TV-3223 la Torre de Fontaubella (TV-3001)?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TP-2002
Tram. 314-16500/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera TP-2002, i més concretament 
al tram des de la C-51 rotonda TP-2031 fins la C-37 el 
Pont d’Armentera?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-233
Tram. 314-16501/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-233, i més concretament al 
tram des de la C-14 Solivella fins la C-241d Sarral?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-702
Tram. 314-16502/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-702, i més concretament al 
tram des de la C-242 Cornudella de Montsant fins la 
T-713 la Bisbal de Falset?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TV-7041
Tram. 314-16503/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera TV-7041, i més concretament 
al tram de la C-240 antiga Alcover fins la T-704 Prades?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TV-7004
Tram. 314-16504/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera TV-7004, i més concretament 
al tram des de la C-242 Ulldemolins fins la N-240 
Vimbodí-Poblet?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-240
Tram. 314-16505/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-240, i més concretament al 
tram des de la C-51 a la Bisbal del Penedès fins la TV-
2125 a Banyeres de Penedès?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-310
Tram. 314-16506/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-310, i més concretament al 
tram des de la T-11 Reus (variant sud) fins la T-318 
Pratdip?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-713
Tram. 314-16507/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-713, i més concretament al 
tram des de la C-242 Margalef (Coll de Grau) fins la 
T-702 la Bisbal de Falset?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TP-2311
Tram. 314-16508/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera TP-2311, i més concretament 
al tram des de la TV-2004 el Pla de Santa María fins 
la C-241d a Sarral?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’a questa carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-714
Tram. 314-16509/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el volum de vehicles de mitjana diària que 
transiten per la carretera T-714, i més concretament al 
tram des de la T-702 Cabacés fins límit comarcal el 
Proirat - Ribera d’Ebre T-730?

– Quin és l’índex de sinistralitat de l’esmentada via als 
darrers tres anys?

– Quina és la inversió feta en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó de l’endarreriment del paga-
ment de les expropiacions de les finques per 
on passa la carretera C-51 entre Albinyana 
i Valls
Tram. 314-16510/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la raó per la qual encara no s’han pagat la 
totalitat d’imports de les expropiacions als propieta-
ris de les finques afectades als termes municipals pels 
quals passa la C-51 entre Albinyana i Valls?

– Quin és l’import que resta per pagar als afectats per les 
expropiacions de les finques afectades als termes muni-
cipals pels quals passa la C-51 entre Albinyana i Valls?

– Quina previssió té la Generalitat de Catalunya pel 
pagament de tot l’importr pendent de pagar als pro-
pietaris de les finques afectades als termes munici-
pals pels quals passa la C-51 entre Albinyana i Valls?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alicia Alegret 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el municipis que tenen un pla local de 
seguretat
Tram. 314-16511/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-

ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin són els municipis que, en l’actualitat, disposen 
de Pla Local de Seguretat?

– El Govern fa un seguiment de si anualment es do-
nen compte al Ple de la Corporació dels Ajuntament 
de Catalunya dels Plans Locals de Seguretat aprovats i 
el seu desenvolupament?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions fetes amb relació a les in-
undacions a la línia de l’AVE
Tram. 314-16512/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marina Geli i Fà-
brega, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les gestions fetes pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat en relació a les inundacions 
de l’estació de l’AVE de Girona i els diferents trams de 
l’AVE a Catalunya, per determinar si hi ha causes es-
tructures de projecte o incidències conjunturals?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les accions dels Mos-
sos d’Esquadra amb relació al cànnabis del 
2003 ençà
Tram. 314-16513/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha sigut l’evolució anual des del 2003 fins el 
primer semestre del 2014 de les accions que han fet 
els Mossos d’Esquadra, sols o coordinats amb la po-
licia local, ajuntaments, etc., en relació al cànnabis, 
concretant les plantacions il·legals, transport, venda, 
tràfic, incidents amb violència, tancament d’associaci-
ons cannàbiques, per cada una de les regions policials 
i Barcelona?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de persones en 
privació de llibertat per delictes de salut pú-
blica des del 2003 ençà
Tram. 314-16514/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha sigut l’evolució anual des del 2003 fins el 
primer semestre del 2014 de les persones que hi ha en 
privació de llibertat per delictes de Salut Pública? De-
finir per tipus de drogues, centres penitenciaris, sexe, 
edat i nacionalitat.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre de judicis i 
sentències relacionats amb el cànnabis del 
2003 ençà
Tram. 314-16515/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha sigut l’evolució anual des del 2003 fins el 
primer semestre del 2014 del nombre de judicis i sen-
tències (faltes i delictes) que hi ha hagut a Catalunya 
en relació a temes de drogues? Concretar per cànna-
bis, cocaïna, heroïna, etc.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de centres d’atenció pri-
mària en horari nocturn
Tram. 314-16516/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 81356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a les mesures implementades per la Con-
selleria de Salut consistents en el tancament de CAPs 
durant l’horari nocturn, i amb total independència de 
la valoració o idoneïtat de la mesura, volem demanar 
la següent informació: 

– Estalvi econòmic global, secundari al tancament de 
CAPs en horari nocturn, que s’ha produït a tota Cata-
lunya.

– Estalvi econòmic en costos de personal, secundari al 
tancament de CAPs en horari nocturn, que s’ha produ-
ït a tota Catalunya.

– Estalvi econòmic global, secundari al tancament de 
CAPs en horari nocturn, detallat de forma individua-
litzada en relació als següents municipis: Barcelona, 
Gavà, Montcada i Reixac, Sabadell, Terrassa, Corne-
llà, Hospitalet de Llobregat, Viladecans, Castelldefels, 
Rubí, Mataró, Montornès del Vallès, Badalona, Cer-
danyola del Vallès, Santa Coloma de Gramanet, El 
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sitges, Llei-
da, Pla de la Font, Girona, Tarragona, Salou, Vila-se-
ca, Roda de Barà.

– Estalvi econòmic en costos de personal, secundari 
al tancament de CAPs en horari nocturn, detallat de 
forma individualitzada en relació als següents muni-
cipis: Barcelona, Gavà, Montcada i Reixac, Sabadell, 
Terrassa, Cornellà, Hospitalet de Llobregat, Vilade-
cans, Castelldefels, Rubí, Mataró, Montornès del Va-
llès, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma 
de Gramanet, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llo-
bregat, Sitges, Lleida, Pla de la Font, Girona, Tarrago-
na, Salou, Vila-seca, Roda de Barà.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el disseny i la usabilitat del programa 
de gestió de les històries clíniques als cen-
tres d’atenció primària
Tram. 314-16517/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Hi ha un seguiment de la qualitat del disseny i de 
la usabilitat del programa de gestió de les històries 
clíniques dels pacients als centres d’atenció primària  
(e-CAP)?

– Quins són els indicadors que s’utilitzen per mesurar 
l’adequació del disseny i de la usabilitat del progra-
ma de gestió de les històries clíniques dels pacients als 
centres d’atenció primària (e-CAP)?

– Quins resultats reflexen els indicadors que s’utilitzen 
per mesurar l’adequació del disseny i de la usabilitat 
del programa de gestió de les històries clíniques dels 
pacients als centres d’atenció primària (e-CAP)?

– En el disseny del programa de gestió de les històries 
clíniques dels pacients als centres d’atenció primària 
(e-CAP), s’han prioritzat motivacions assistencials o 
econòmiques?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eficiència sanitària i sobre la reducció 
d’accions innecessàries en l’atenció de paci-
ents amb malalties cròniques avançades
Tram. 314-16518/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Des del Departament de Salut l’eficiència sanitària 
s’entén en termes d’alleugeriment del dolor i el pati-
ment dels pacients causat per la malaltia, o en termes 
de circumstàncies econòmiques que limiten l’atenció 
rebuda pel pacient?

– S’inclou en el Protocol de Recomanacions pràcti-
ques per a la identificació i la millora de l’atenció de 
persones amb malalties cròniques avançades (MACA) 
amb necessitat d’atenció pal·liativa en territoris i ser-
veis de salut i socials l’objectiu de «reducció d’accions 
innecessàries»?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió d’una pregunta relativa a 
l’apreciació de l’esperança de vida del paci-
ent en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-16519/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– És cert que a l’aplicació de gestió de les històries 
clíniques dels pacients als centres d’atenció primària 
(e-CAP), dins del Programa de prevenció i atenció a la 
cronicitat (PPAC) del Departament de Salut, s’inclou 
un qüestionari sobre el perfil del malalt amb patologia 
crònica, on s’ha afegit la següent pregunta a respondre 
per part dels facultatius: «et sorprendria que aquest 
pacient es moris durant els propers 12-18 mesos?»

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera del servei de cirurgia 
pediàtrica de l’Hospital Doctor Josep True-
ta, de Girona
Tram. 314-16520/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 81367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Segons la noticia publicada al diari El País en la seva 
edició del 8 de setembre de 2014, «la llista d’espera 
del servei de cirurgia pediàtrica de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta de Girona ascendeix a 541 infants, una 
xifra que representa el 50% més d’infants que l’any 
2012».

Com a conseqüència d’aquesta informació, la gerència 
territorial de l’ICS (Institut Català de la Salut) de Gi-
rona va divulgar una nota de premsa el mateix dia on 
manifestava que «la llista d’espera del servei de cirur-
gia pediàtrica de l’Hospital Doctor Josep Trueta s’ha 
anat incrementant al menys durant els últims darrers 
sis anys, tot i que s’està fent un esforç i les dades regis-
trades en els últims mesos fan pensar que s’ha acon-
seguit revertir aquesta tendència a l’alça». A la matei-
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xa nota de premsa es recull que «el servei de cirurgia 
pediàtrica s’està reorganitzant per contenir aquesta si-
tuació i la seva actuació s’ha basat en la signatura el 
passat mes de maig d’un conveni entre l’Hospital de 
la Vall d’Hebron a Barcelona amb l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, per tal d’unificar funcionalment ambdós 
dispositius i oferir una assistència de manera integral i 
en l’anunci de la redacció d’un pla funcional de la nova 
organització resultant». També s’exposa que «la prin-
cipal dificultat amb la que s’ha topat el cap de servei 
de cirurgia pediàtrica de l’Hospital de la Vall d’He-
bron, que assumeix també a la direcció del Servei de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, és justament la incor-
poració de nous professionals arran de la poca oferta 
de cirurgians pediàtrics al mercat laboral».

1. Quina era la quantitat d’infants a la llista d’espera 
del servei de cirurgia pediàtrica de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta a data de 8 de setembre de 2014 i quines 
eren les seves patologies?

2. Quants d’aquests infants estaven a la llista d’espe-
ra per una intervenció quirúrgica amb temps màxim 
d’espera garantit?

3. Quina és la quantitat d’infants a la llista d’espera 
del servei de cirurgia pediàtrica de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta a data d’avui i quines són les seves pato-
logies?

4. Quants d’aquests infants estan a la llista d’espe-
ra per una intervenció quirúrgica amb temps màxim 
d’espera garantit?

5. Quina ha estat l’evolució de la quantitat d’infants 
en llista d’espera del servei de cirurgia pediàtrica de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta entre els anys 2008 i 
2013?

6. A més a més de la reorganització del servei, quines 
accions s’han desenvolupat per aturar la tendència a 
l’alça de la llista d’espera?

7. En quina quantitat d’infants s’ha reduït la llista d’es-
pera des de la signatura del conveni de col·laboració 
entre l’Hospital de la Vall d’Hebron i l’Hospital Doc-
tor Josep Trueta?

8. Quin és el contingut del conveni de col·laboració en-
tre l’Hospital de la Vall d’Hebron i l’Hospital Doctor 
Josep Trueta?

9. Com es preveu que la signatura d’aquest conveni 
afecti a la millora del servei de cirurgia pediàtrica de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta i en la finalitat de dis-
minuir l’actual llista d’espera?

10. Quin és el contingut del pla funcional redactat pel 
cap del servei de cirurgia l’Hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona per unificar funcionalment ambdós 
dispositius i oferir una assistència de manera integral?

11. Com es preveu que la redacció del pla funcional de 
la reorganització i millora afecti al servei de cirurgia 

pediàtrica de l’Hospital Doctor Josep Trueta i en la fi-
nalitat de disminuir l’actual llista d’espera?

12. Com es preveu que la redacció del pla funcional 
de la reorganització i millora afecti als treballadors/es 
del servei de cirurgia pediàtrica de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta?

13. Quines són les principals dificultats per la incor-
poració de nous/noves cirurgians/es pediàtrics/ques al 
servei de cirurgia pediàtrica de l’Hospital Doctor Jo-
sep Trueta?

14. Què ha fet la gerència territorial per evitar aques-
tes dificultats i assegurar la immediata incorporació 
d’aquests nous/noves professionals al servei de cirur-
gia pediàtrica de l’Hospital Doctor Josep Trueta?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la llicència única espor-
tiva arran de la modificació de l’article 32.4 
de la Llei 10/1990, de l’esport
Tram. 314-16521/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin moment es troba l’aplicació de la llicència 
única esportiva a través de la modificació del 32.4 de 
la llei 10/1990?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Marina Geli i Fàbrega Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de l’aplicació de la llicèn-
cia única esportiva arran de la modificació 
de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
Tram. 314-16522/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat sobre 
la futura aplicació de la llicència única esportiva a tra-
vés de la modificació del 32.4 de la llei 10/1990?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Marina Geli i Fàbrega Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inspeccions que la Inspecció 
de Treball i de la Seguretat Social ha fet als 
clubs esportius i federacions esportives
Tram. 314-16523/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat sobre 
les inspeccions que s’han realitzat per part de la Ins-

pecció de Treball i de la Seguretat Social als clubs es-
portius i federacions esportives de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Marina Geli i Fàbrega Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions normatives que im-
pulsarà perquè les persones que col·laboren 
amb les entitats esportives no estiguin inclo-
ses en el règim comú de la seguretat social
Tram. 314-16524/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines modificacions normatives impulsarà el Go-
vern de la Generalitat per tal que les persones que les 
persones que col·laboren amb les entitats esportives ca-
talanes i que reben petites compensacions no estiguin 
inclosos al regim comú de la seguretat social?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Marina Geli i Fàbrega Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la campanya de prevenció d’incendis 
de l’estiu del 2014
Tram. 314-16525/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
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el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern sobre la campanya de 
prevenció d’incendis a l’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de la vaga convocada pels 
sindicats de bombers en la campanya de 
prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16526/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com ha afectat la vaga convocada pels sindicats de 
bombers de Catalunya a la campanya d’estiu 2014? 
Quins serveis s’han vist afectats?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos humans de la campanya 
de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16527/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els recursos humans utilitzats a la 
campanya d’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places convocades per 
a la campanya de prevenció d’incendis de 
l’estiu del 2014
Tram. 314-16528/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places ha convocat el Govern per a la cam-
panya de prevenció d’incendis a l’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la programació dels operatius de la 
campanya de prevenció d’incendis de l’es-
tiu del 2014
Tram. 314-16529/10

Formulació

Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com s’han programat els operatius de prevenció 
d’incendis i la campanya forestal de la temporada d’es-
tiu a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució dels recursos tècnics 
de la campanya de prevenció d’incendis de 
l’estiu del 2014
Tram. 314-16530/10

Formulació

Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la distribució dels recursos tècnics en 
la campanya de prevenció d’incendis a l’estiu de 2014? 
A quins criteris atén la distribució?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disposició d’helicòpters en la cam-
panya de prevenció d’incendis de l’estiu del 
2014
Tram. 314-16531/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina disposició d’helicòpters hi ha hagut a la cam-
panya d’estiu del 2014? Quina disposició de la resta 
de mitjans aeris hi ha hagut a la campanya d’estiu del 
2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers de la campa-
nya de prevenció d’incendis de l’estiu del 
2014
Tram. 314-16532/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
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el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de bombers professionals i bom-
bers voluntaris que hi ha hagut a la campanya d’estiu 
del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hectàrees cremades l’es-
tiu del 2014
Tram. 314-16533/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el número d’hectàrees cremades a Catalu-
nya a l’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les zones afectades pels incendis de 
l’estiu del 2014
Tram. 314-16534/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines zones s’han vist afectades pels incendis que 
hi ha hagut a Catalunya a l’estiu del 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les dades relatives a les 
persones que tenen farmàcia gratuïta del 
2003 ençà
Tram. 314-16535/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81480 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució anual de les persones amb 
farmàcia gratuïta des el 2003 fins el 2013 i primer se-
mestre de 2014, indicant nombre de persones, sexe, 
edat (pensionistes contributius, no contributius, RMI, 
menors, altres) i import, i detallant la distribució per 
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ciutats de més de 20.000 habitants, per comarques i 
per regions sanitàries?

Palau del Parlament, 29 de setembre 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 mecanisme de caràcter urgent per 
a la medicació gratuïta en cas de necessitat 
social i sobre les peticions que hi ha hagut 
del 2003 ençà
Tram. 314-16536/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– De quin mecanisme de caràcter urgent i preferent 
disposa el Departament de Salut per la medicació gra-
tuïta en cas de necessitat social? Quina és la relació de 
peticions anuals des de 2003 fins juny de 2014, indi-
cant les que han estat ateses i les denegades i els mo-
tius?

Palau del Parlament, 29 de setembre 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 les actuacions amb relació al protocol 
davant els casos d’Ebola
Tram. 314-16537/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines accions (informació, formació, material...) 
promou el Departament de Salut en relació al proto-
col d’Ebola (indicant a l’atenció primària, hospitalà-
ria-unitats especials i la resta...) I en la comunitat en 
general?

Palau del Parlament, 29 de setembre 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 acords amb el Govern de l’Estat 
per a la coordinació en els aeroports, els 
ports i els mitjans de transport amb relació 
a l’Ebola
Tram. 314-16538/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, 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 acords ha establert el Departament de Salut 
amb el Govern d’Espanya per la coordinació en aero-
ports, ports, autobusos... en relació a l’Ebola?

Palau del Parlament, 29 de setembre 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 nombre de vegades que s’ha activat 
el protocol contra l’Ebola
Tram. 314-16539/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– En quantes ocasions s’ha activat el protocol contra 
l’Ebola a Catalunya i en quines circumstàncies?

Palau del Parlament, 29 de setembre 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 les actuacions de cooperació interna-
cional amb relació a l’Ebola
Tram. 314-16540/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– Quines accions lidera el Departament de Salut en 
cooperació internacional en relació a l’Ebola?

Palau del Parlament, 29 de setembre 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 l’evolució de la prescripció de psico-
fàrmacs del 2003 ençà
Tram. 314-16541/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 ha estat l’evolució anual de la prescripció de 
psicofàrmacs, diferenciant grups ansiolítics, hipnò-
tics, antidepressius, antipsicòtics, trastorn per dèficit 
d’atenció i hiperactivitat, etc., en adults i en menors 
de 18 anys desglossat per sexes, i de la prescripció en 
àrees bàsiques amb consultoria o sense de psiquiatre/
psicòleg entre el 2003-2013 i primer semestre 2014?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prova pilot de prescripció infermera
Tram. 314-16542/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 proposta de prova pilot per la prescripció 
infermera per part del Departament de Salut, en rela-
ció a accions previstes, període temporal, territori, in-
dicadors, avaluació, etc?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 l’alternativa al fàrmac Reandron
Tram. 314-16543/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 alternativa farmacològica s’ha proporcionat a 
la pacients que tenien prescrit Reandron?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 pacients afectats per la retirada 
del fàrmac Reandron
Tram. 314-16544/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– Quants pacients catalans estan afectats que la no co-
mercialització del medicament anomenat Reandron?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 gestió dels purins
Tram. 314-16545/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures impulsarà el Govern per la gestió 
dels purins de les granges de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concessió d’ajuts als ramaders per 
al tractament dels purins
Tram. 314-16546/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té prevista el Govern la concessió d’ajudes als rama-
ders de Catalunya pel tractament dels purins?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import global dels ajuts als ramaders 
per al tractament dels purins
Tram. 314-16547/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin import global habilitarà el Govern per a la con-
cessió d’ajudes als ramaders de Catalunya pel tracta-
ment dels purins?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de la concessió d’ajuts als 
ramaders per al tractament dels purins
Tram. 314-16548/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quins terminis preveu el Govern concedir ajudes 
als ramaders de Catalunya pel tractament dels purins?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a pagar els ajuts 
pendents a cooperatives, entitats i produc-
tors agraris
Tram. 314-16549/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quin termini preveu pagar el Govern els ajuts 
pendents als diferents productors, cooperatives i en-
titats agràries?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a facilitar 
la instal·lació de xarxes antipedra
Tram. 314-16550/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures ha implementat el Govern per facili-
tar la instal·lació de xarxes antipedra per les explotaci-
ons agràries catalanes els darrers dos anys?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures complementàries previs-
tes per a facilitar la instal·lació de xarxes an-
tipedra
Tram. 314-16551/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures complementàries impulsarà el Go-
vern per facilitar la instal·lació de xarxes antipedra per 
les explotacions agràries catalanes?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de control de l’aboca-
ment de purins
Tram. 314-16552/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Amb quines mesures de control compta el Gover-
nen relació a l’abocament incontrolat de purins de les 
granges de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la crisi de la fruita i el veto de Rússia
Tram. 314-16553/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern sobre les repercussions 
de la crisi de fruita i el veto de Rússia?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a pal·liar la 
crisi de la fruita i el veto de Rússia
Tram. 314-16554/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures ha emprès el Govern per tal de pal-
liar les repercussions de la crisi de fruita i el veto de 
Rússia?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retirada de fruita per part de la Unió 
Europea
Tram. 314-16555/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern de les retirades de fuita 
per part de l’UE per fer front a la crisi de preus de la 
fruita i al veto de Rússia?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució de les oficines del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-16556/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la planificació del Govern en la distribu-
ció de les oficines del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural arreu del 
territori?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el consum de fruita, verdura, carn i peix de 
proximitat
Tram. 314-16557/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern sobre el consum de 
fruita, verdura, carn i peix de proximitat entre els ciu-
tadans de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC



14 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 410

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació al projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015 d’un cànon de l’aigua per a les 
explotacions ramaderes
Tram. 314-16558/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– El Govern té prevista la incorporació en el Projec-
te de Llei de Pressupostos de 2015 d’un nou cànon de 
l’aigua a les explotacions ramaderes?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans comarcals de muntanya del 
període 2009-2012
Tram. 314-16559/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern de l’últim període dels 
Plans Comarcals de Muntanya del període 2009-2012?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació dels nous plans comarcals 
de muntanya
Tram. 314-16560/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan aprovarà el Govern els nous Plans Comarcals 
de Muntanya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les infeccions nosoco-
mials
Tram. 314-16561/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81522 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de la incidència, variabi-
litat i prevalença de les infeccions nosocomials a Ca-
talunya (comparant amb estàndards internacionals) 
des de la creació del VINCAT, indicant dades glo-
bals i principals indicadors: bacterièmia per catèter, 
infecció urinària, infecció per ferida quirúrgica, in-



14 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 410

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 59

fecció respiratòria en pacients amb ventilació assis-
tida, etc?

Palau del Parlament, 30 de setembre 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 l’evolució de les infeccions pel virus 
del papil·loma humà en el període 2003-2013
Tram. 314-16562/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució anual (incidència i preva-
lença) de les infeccions per virus del papil·loma humà 
(PVH) a Catalunya en el període 2003-2013, especifi-
cant edat, sexe i localització?

Palau del Parlament, 30 de setembre 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 estudis del Departament de Salut 
amb relació a les patologies oncològiques 
derivades del virus del papil·loma humà
Tram. 314-16563/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– De quina informació i/o estudis disposa el Depar-
tament de Salut i l’AQuAs en relació a les patologies 
oncològiques derivades del virus del papil·loma humà 
(VPH), indicant localització ginecològica, boca, farin-
ge, recte?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’informe dels consells assessors de vacu-
nacions amb relació a la vacunació contra el 
virus del papil·loma humà
Tram. 314-16564/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’informe motivat del Consell Assessor de Va-
cunacions català, espanyol i europeu i dels EEUU (Ad-
visory Committee on Immunization Practices –ACIP–) 
en relació a la recomanació de la vacunació sistemà-
tica del virus del papil·loma humà (VPH) a nois ado-
lescents i/o homes amb sexe amb homes (HSH) per 
prevenir les berrugues ano-genitals i càncers derivats 
del virus?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació dels assegurats de 
Mu face o d’altres entitats asseguradores a 
la recepta electrònica
Tram. 314-16565/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Disposa el Departament de Salut d’opinió i mesu-
res previstes sobre si incorporar a les persones que te-
nen Muface o altres entitats asseguradores a la recepta 
electrònica? disposa de models comparats?

Palau del Parlament, 30 de setembre 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 l’evolució de la recepta electrònica
Tram. 314-16566/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de la recepta electrònica 
des del seu inici fins el 2014 (primer semestre), concre-

tant nombre i detall per línies atenció primària, hospi-
talària, salut mental, i sociosanitària?

Palau del Parlament, 30 de setembre 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 l’evolució de les estades hospitalàri-
es per infeccions nosocomials en el període 
2003-2013
Tram. 314-16567/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució anual en els increments 
d’estades hospitalàries derivades d’infeccions nosoco-
mials, en el període 2003-2013?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 l’evolució dels costos econòmics deri-
vats de les infeccions nosocomials en el pe-
ríode 2003-2013
Tram. 314-16568/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 
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del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució anual dels costos econò-
mics derivats de les infeccions nosocomials a Catalu-
nya, en el període 2003-2013?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 l’evolució de l’estalvi econòmic que ha 
generat el programa VINCat
Tram. 314-16569/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució anual dels estalvis econò-
mics produïts pel programa VINCAT, des de la seva 
implementació?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 participació de la Vall d’Hebron Ins-
titut d’Oncologia en el consorci Cancer Core 
Europe
Tram. 314-16570/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els termes de la participació del Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia en el consorci Cancer 
Core Europe?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 desplegament de la recepta elec-
trònica per regions sanitàries
Tram. 314-16571/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’estat del desplegament de la recepta elec-
trònica a Catalunya, per cada regió sanitària?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

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



14 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 410

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’implantació de la història clí-
nica compartida, per regions sanitàries
Tram. 314-16572/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el grau d’implantació a data d’avui de la his-
tòria clínica compartida a Catalunya, per cada regió 
sanitària, detallant per línies assistencials?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 grau d’implantació de la història clí-
nica compartida, per proveïdors
Tram. 314-16573/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el grau d’implantació a data d’avui de la his-
tòria clínica compartida a Catalunya detallant per pro-
veïdors i per línies assistencials de cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 les previsions amb relació a la implan-
tació de la història clínica compartida, per 
regions sanitàries, el 2015
Tram. 314-16574/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines previsions té el Departament de Salut pel 
2015 pel que fa a la implantació de la història clínica 
compartida a Catalunya, per cada regió sanitària i de-
tallant per línies assistencials?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 les previsions amb relació a la implan-
tació de la història clínica compartida, per 
proveïdors, el 2015
Tram. 314-16575/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines previsions té el Departament de Salut pel 
2015 pel que fa a la història clínica compartida a Cata-
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lunya, detallant per proveïdors i per línies assistencials 
de cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 1 d’octubre 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 incorporació dels professionals sa-
nitaris dels centres penitenciaris i de justícia 
juvenil a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-16576/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Ferran Pedret i Santos, di-
putat, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la situació a finals de setembre de 2014 
respecte de la incorporació dels professionals sanita-
ris dels serveis penitenciaris i Justícia Juvenil al De-
partament de Salut-ICS, indicant nombre, categories, 
especialitats, centres, circuits assistencials territorials, 
cost anual previst, i concretant finançament per part 
del Departament de Salut-ICS i del Departament de 
Justícia (per capítols, i farmàcia, ingressos, visites...)?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré, Ferran Pedret i Santos i Marina Ge-
li i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació dels centres de salut als 
quals s’han adscrit els professionals sanita-
ris provinents del Departament de Justícia
Tram. 314-16577/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Ferran Pedret i Santos, di-
putat, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la relació de centres de salut on han es-
tat adscrits els professionals sanitaris del Departament 
de Justícia, ara integrats a l’ICS, indicant nombre de 
professionals, categoria i especialitats destinats a ca-
da centre?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Núria Segú Ferré, Ferran Pedret i Santos i Marina Ge-
li i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la neteja de les rieres de Vacarisses 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-16578/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions ha dut a terme la Generalitat de 
Catalunya, directament o mitjançant la col·laboració 
de l’Ajuntament, en els darrers tres anys, per la neteja 
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de les rieres del municipi de Vacarisses, indicant la ri-
era objecte de neteja, els metres sobre els que s’ha ac-
tuat, la data i el import de cada actuació?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de neteja en què es troben les 
rieres de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-16579/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern de la Generalitat considera que les rie-
res del municipi de Vacarisses estat en un bon estat 
de neteja?

– Quines actuacions cal dur a terme per garantir la se-
va neteja?

– En el seu cas, per quines raons no s’ha actuat abans 
en la neteja de les rieres?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Vaca-
risses (Vallès Occidental) per a la neteja de 
les rieres
Tram. 314-16580/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 

– Quins acords té el Govern de la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Vacarisses per la neteja de les rieres 
dels municipis?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions previstes per a la neteja de 
les rieres de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-16581/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previst el Govern de la Genera-
litat, directament o mitjançant acord amb l’Ajuntament, 
per la neteja de les rieres del municipi de Vacarisses?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la reserva de places 
d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’aparcament de l’estació de tren 
Vacarisses-Torreblanca
Tram. 314-16582/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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 Govern garantir la reserva de places 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, 
d’acord amb les necessitats que es detectin i com a mí-
nim una, en l’aparcament de l’estació Vacarisses-Tor-
reblanca de la línia R4 de Rodalies?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els motius de la manca de pla-
ces d’aparcament reservades per a perso-
nes amb mobilitat reduïda a l’aparcament de 
l’estació de tren Vacarisses-Torreblanca
Tram. 314-16583/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 81578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per quines raons l’aparcament de l’estació Vacaris-
ses-Torreblanca de la línia R4 de Rodalies no compta 
amb places d’aparcament reservades a persones amb 
mobilitat reduïda?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats a la seguretat 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16584/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El passat 25 de setembre de 2014, un home va encano-
nar a un agent a la Comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Sabadell. Els sindicats de Mossos d’Esquadra han 
denunciat reiteradament la manca de seguretat que hi 
ha a les comissaries i els pocs recursos de que dispo-
sen els agents dels Mossos d’Esquadra.

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

– Quins són els recursos que es destinen al servei de 
seguretat de cada una de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’àmbit d’actuació de cadascuna de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra i 
sobre el nombre d’agents que hi estan des-
tinats
Tram. 314-16585/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El passat 25 de setembre de 2014, un home va encano-
nar a un agent a la Comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Sabadell. Els sindicats de Mossos d’Esquadra han 
denunciat reiteradament la manca de seguretat que hi 
ha a les comissaries i els pocs recursos de que dispo-
sen els agents dels Mossos d’Esquadra.

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

– Quin és el radi o àmbit d’actuació de cada una de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra de Catalunya 
i quants agents hi estan destinats, a setembre de 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents destinats a cadas-
cuna de les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra del 2012 ençà
Tram. 314-16586/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El passat 25 de setembre de 2014, un home va encano-
nar a un agent a la Comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Sabadell. Els sindicats de Mossos d’Esquadra han 
denunciat reiteradament la manca de seguretat que hi 
ha a les comissaries i els pocs recursos de que dispo-
sen els agents dels Mossos d’Esquadra.

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

– Quin és el número d’agents destinats a cada una de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra des del 2012 
fins al 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat previstes 
en el servei de porta de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16587/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El passat 25 de setembre de 2014, un home va encano-
nar a un agent a la Comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Sabadell. Els sindicats de Mossos d’Esquadra han 
denunciat reiteradament la manca de seguretat que hi 
ha a les comissaries i els pocs recursos de que dispo-
sen els agents dels Mossos d’Esquadra.

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

– Quines noves mesures de seguretat té previst adop-
tar el Departament d’Interior en el servei de porta de 
cada una de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
per garantir una major seguretat tant als agents com 
als usuaris?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació dels agents de porta de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra amb 
armilles interiors
Tram. 314-16588/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El passat 25 de setembre de 2014, un home va encano-
nar a un agent a la Comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Sabadell. Els sindicats de Mossos d’Esquadra han 
denunciat reiteradament la manca de seguretat que hi 
ha a les comissaries i els pocs recursos de que dispo-
sen els agents dels Mossos d’Esquadra.

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

– Té previst el Departament d’Interior que els agents 
de porta de cada una de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra de Catalunya disposin d’armilla interior? 
En cas afirmatiu, quan està prevista la seva dotació?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat previstes 
per a reforçar el servei de porta de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16589/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El passat 25 de setembre de 2014, un home va encano-
nar a un agent a la Comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Sabadell. Els sindicats de Mossos d’Esquadra han 
denunciat reiteradament la manca de seguretat que hi 
ha a les comissaries i els pocs recursos de que dispo-
sen els agents dels Mossos d’Esquadra.

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

– Quines mesures té previst adoptar el Departament 
d’Interior per reforçar la tasca que fan els agents de 
porta de les comissaries dels Mossos d’Esquadra i així 
poder garantir una millor seguretat?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Institut 
Lluís de Requesens, de Molins de Rei (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16590/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2014 inclouen les obres d’execució de la cons-
trucció del nou institut Lluís de Requesens a Molins 
de Rei, davant la previsió de gran volum d’alumnes en 
els propers cursos.

Per això interessa saber a aquestes diputades i al seu 
grup parlamentari: 

– Quan preveuen començar les obres del nou institut 
Lluís de Requesens de Molins de Rei?

– Quin és el calendari previst per aquestes obres?

– Es pot garantir que l’Institut estarà en funcionament 
al curs 2016-17, quan serà necessari pel gran volum 
d’alumnes?
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– Què fa falta, o quins passos falta fer, perquè comen-
cin les obres de forma immediata?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Marta Vilalta i Torres Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació juvenil
Tram. 314-16591/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

En base a allò que diu la proposta XIV de Seguiment 
i avaluació de la situació dels joves de la Resolució 
301/X, concretament en el punt 76 sobre l’avaluació de 
la situació dels joves basada en els indicadors d’ocupa-
ció juvenil, interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quina és l’evolució de l’ocupació juvenil segons l’en-
questa de població activa en els últims 24 mesos?

– Quin és l’atur juvenil registrat a Catalunya en els úl-
tims 24 mesos?

– Quantes persones joves han estat beneficiàries d’al-
gun programa dins del Pla Inserjoves en els últims dos 
anys?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social contra les males pràc-
tiques laborals amb incidència directa en els 
joves
Tram. 314-16592/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

En base a allò que diu la proposta XIV de Seguiment 
i avaluació de la situació dels joves de la Resolució 
301/X, concretament en el punt 76 sobre l’avaluació de 
la situació dels joves basada en els indicadors de l’es-
tadística de precarietat i lluita contra les males pràcti-
ques, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup 
parlamentari: 

– Quantes actuacions s’ha fet des d’Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social amb incidència directa en els 
joves?

– Quines són les principals conclusions respectes a 
aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la creació d’empreses per part dels joves
Tram. 314-16593/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.



14 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 410

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 69

En base a allò que diu la proposta XIV de Seguiment 
i avaluació de la situació dels joves de la Resolució 
301/X, concretament en el punt 76 sobre l’avaluació 
de la situació dels joves basada en els indicadors de la 
creació d’empreses per part dels joves, interessa saber 
a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quantes empreses s’han creat en els últims dos anys 
per part de joves?

– Quantes accions d’assessorament i acompanyament 
s’han fet per ajudar a joves a crear empreses?

– Quants diners públics s’han destinar per ajudar a jo-
ves a crear la seva empresa? Quin percentatge dels di-
ners destinats al foment de l’emprenedoria i creació de 
noves empreses, significa?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emigració juvenil
Tram. 314-16594/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

En base a allò que diu la proposta XIV de Seguiment 
i avaluació de la situació dels joves de la Resolució 
301/X, concretament en el punt 76 sobre l’avaluació 
de la situació dels joves basada en els indicadors de 
l’emigració dels i les joves, interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Té la Generalitat tipificades les dades d’emigració 
juvenil dels últims 2 anys? En cas afirmatiu, de quants 
joves estem parlant?

– Quines accions ha emprès la Generalitat per fer front 
a la marxa de joves a l’estranger i per tant a la retenció 
de talent?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la matriculació universitària
Tram. 314-16595/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

En base a allò que diu la proposta XIV de Seguiment 
i avaluació de la situació dels joves de la Resolució 
301/X, concretament en el punt 76 sobre l’avaluació de 
la situació dels joves basada en els indicadors referents 
a la matriculació universitària, interessa saber a aques-
ta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quantes persones estan matriculades a les univer-
sitats catalanes en aquest curs 2014-2015? Quantes a 
cada Universitat?

– Quina és la mitjana de crèdits matriculats per per-
sona a les universitats catalanes en aquest curs 2014-
2015? I quina és l’evolució en els últims 4 anys?

– Quina és la mitjana del cost de la matrícula a les uni-
versitats públiques catalanes?

– Quants titulats universitaris hi ha hagut a Catalunya 
el curs 2013-2014? Quina és l’evolució de titulats uni-
versitaris a Catalunya en els últims 4 anys?

– Quantes persones han accedit a la universitat per la 
via de la selectivitat en el curs 2014-2015?

– Quantes persones han accedit a la universitat per 
la via del cicles formatius de grau superior en el curs 
2014-2015?

– Quantes persones han accedit a la universitat per la 
via de majors de 25 anys en el curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accés al batxillerat i a la formació 
professional i sobre l’abandonament prema-
tur dels estudis
Tram. 314-16596/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

En base a allò que diu la proposta XIV de Seguiment 
i avaluació de la situació dels joves de la Resolució 
301/X, concretament en el punt 76 sobre l’avaluació 
de la situació dels joves basada en els indicadors sobre 
l’accés al batxillerat i als ensenyaments professionalit-
zadors i sobre l’abandonament prematur, interessa sa-
ber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quantes persones han cursat 1r i 2n de batxillerat a 
Catalunya en el curs 2013-2014?

– Quantes persones s’han matriculat de 1r i 2n de bat-
xillerat a Catalunya en el curs 2014-2015?

– Quina és l’evolució del nombre d’estudiants de batxi-
llerat a Catalunya en els últims 5 anys?

– Quantes persones han cursat estudis de Grau mitjà 
de Formació Professional a Catalunya en el curs 2013-
2014?

– Quantes persones s’han matriculat en estudis de 
Grau mitjà de Formació Professional a Catalunya en 
el curs 2014-2015?

– Quina és l’evolució del nombre d’estudiants d’estudis 
de Grau mitjà de Formació Professional a Catalunya 
en els últims 5 anys?

– Quantes persones han cursat estudis de Grau supe-
rior de Formació Professional a Catalunya en el curs 
2013-2014?

– Quantes persones s’han matriculat en estudis de 
Grau superior de Formació Professional a Catalunya 
en el curs 2014-2015?

– Quina és l’evolució del nombre d’estudiants d’estudis 
de Grau superior de Formació Professional a Catalu-
nya en els últims 5 anys?

– Quin és el percentatge d’abandonament estudiantil 
en els diferents nivells (educació secundària obligatò-
ria, estudis de formació professional de grau mitjà, es-

tudis de formació professional de grau superior i bat-
xillerat?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als joves per a l’accés a l’ha-
bitatge
Tram. 314-16597/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

En base a allò que diu la proposta XIV de Seguiment 
i avaluació de la situació dels joves de la Resolució 
301/X, concretament en el punt 76 sobre l’avaluació 
de la situació dels joves basada en els indicadors sobre 
l’accés a l’habitatge, els ajuts de la Generalitat i les ta-
xes d’emancipació, interessa saber a aquesta diputada i 
al seu grup parlamentari: 

– Quines ajuts per a l’accés a l’habitatge per a joves 
ofereix ara mateix la Generalitat?

– Quantes persones joves en són beneficiàries?

– Quina és la taxa d’emancipació juvenil actual? Qui-
na és l’evolució de la taxa d’emancipació juvenil en els 
últims 5 anys?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ateses en els 
punts d’informació juvenil del 2012 ençà
Tram. 314-16598/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 81759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 

del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

En referència a la xarxa d’emancipació nacional i al 
servei que els punts d’informació juvenil ofereixen als 
i les joves de Catalunya, interessa saber a aquesta di-
putada i al seu grup parlamentari: 

– Quantes persones han estat ateses als punts d’infor-
mació juvenil durant l’any 2012, 2013 i 2014?

– Quines són les temàtiques sobre les quals han de-
manat informació els joves que s’han adreçat als punts 
d’informació juvenil?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC
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