
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 nombre de fibroescans que hi ha als hospitals i sobre les 
llistes d’espera amb relació al diagnòstic i el tractament de 
l’hepatitis C
Tram. 314-19956/10
Rectificació del text presentat p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Lleida en 
data del 30 d’abril de 2015
Tram. 314-20213/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en política de promoció de l’ocu-
pació i el creixement empresarial a la província de Lleida del 
2010 ençà
Tram. 314-20215/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en política d’energia i qualitat am-
biental a la província de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20220/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció a la província de 
Lleida el segon semestre del 2014
Tram. 314-20230/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local 
a la concentració antifeixista de Rubí (Vallès Occidental) el 
10 de maig de 2015
Tram. 314-20248/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a descobrir els autors de l’atac al 
local d’Iniciativa per Catalunya - Verds de Viladecans (Baix 
Llobregat) i sobre els actes violents comesos per membres 
de Plataforma per Catalunya el 2015
Tram. 314-20290/10
Resposta del Govern p. 11

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre les negociacions del conveni 
col·lectiu
Tram. 322-00352/10
Substanciació p. 11

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament de la informació 
d’àmbit polític fins al 27 de setembre de 2015
Tram. 322-00353/10
Substanciació p. 11

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la Sentència 127/2015 de l’Au-
diència Nacional
Tram. 322-00354/10
Substanciació p. 11

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment de les sentències 
judicials relatives a la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00355/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les garanties i el control intern 
del compliment dels principis de pluralisme i neutralitat
Tram. 322-00356/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la confluència dels informatius 
de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00357/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre les conseqüències de la sentèn-
cia relativa a la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00358/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre els motius pels quals TV3 no fa 
una programació informativa diària lligada a l’actualitat
Tram. 322-00359/10
Substanciació p. 12
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el consorci amb IB3 i Radiote-
levisió Valenciana
Tram. 322-00360/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
o ralment en comissió sobre la sentència de l’Audiència Nacio-
nal que afecta els treballadors de TV3
Tram. 322-00361/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució de la negociació la-
boral
Tram. 322-00363/10
Substanciació p. 13

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la proposta de creació d’un 
consorci de mitjans públics de Catalunya, les Illes i el País 
Valencià
Tram. 322-00364/10
Substanciació p. 13

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’actuació de la defensora de 
l’audiència el 2014
Tram. 322-00365/10
Substanciació p. 13

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’entrevista a la ministra 
de Foment feta al desembre del 2014
Tram. 323-00145/10
Substanciació p. 13

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un mo-
nogràfic sobre el cas que afecta la família Pujol
Tram. 323-00146/10
Substanciació p. 13

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació i els ob-
jectius de la programació de la pròxima temporada
Tram. 323-00147/10
Substanciació p. 13

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius 
de la programació de la pròxima temporada
Tram. 323-00148/10
Substanciació p. 13

Pregunta al director d’Estratègia Corporativa de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els eixos i els àmbits d’interven-
ció de la Direcció d’Estratègia Corporativa
Tram. 323-00149/10
Substanciació p. 13

Pregunta al director de Comercial i Màrqueting de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les dades de facturació comer-
cial del 2015
Tram. 323-00150/10
Substanciació p. 14

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

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la 
campanya de les eleccions al Parlament
Tram. 322-00362/10
Decaïment p. 14

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model d’atenció al·lergològica
Tram. 314-20507/10
Formulació p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la tramesa a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social de 
les dades necessàries per a avançar l’edat de jubilació dels 
mossos d’esquadra
Tram. 314-20508/10
Formulació p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la reorganització del laboratori del Consorci Hos-
pitalari de Vic
Tram. 314-20509/10
Formulació p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis que deriven de la reorganització del laboratori del 
Consorci Hospitalari de Vic
Tram. 314-20510/10
Formulació p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició del Consell d’Administració de Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut
Tram. 314-20511/10
Formulació p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició del Consell d’Administració de Gestió de Ser-
veis Sanitaris
Tram. 314-20512/10
Formulació p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició del Consell d’Administració de l’Institut d’Assis-
tència Sanitària
Tram. 314-20513/10
Formulació p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Hospital Universitari 
de la Vall d’Hebron, de Barcelona, en el període 2010-2015
Tram. 314-20514/10
Formulació p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el 
període 2010-2015
Tram. 314-20515/10
Formulació p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Hospital Germans 
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Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès), en el període 2010-
2015
Tram. 314-20516/10
Formulació p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Hospital Arnau de 
Vilanova, de Lleida, en el període 2010-2015
Tram. 314-20517/10
Formulació p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII, de Tarragona, en el període 2010-2015
Tram. 314-20518/10
Formulació p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Hospital Doctor Jo-
sep Trueta, de Girona, en el període 2010-2015
Tram. 314-20519/10
Formulació p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), en el període 2010-2015
Tram. 314-20520/10
Formulació p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Hospital de Vilade-
cans en el període 2010-2015
Tram. 314-20521/10
Formulació p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de Gestió de Serveis Sa-
nitaris en el període 2010-2015
Tram. 314-20522/10
Formulació p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut en el període 2010-2015
Tram. 314-20523/10
Formulació p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Institut Català d’On-
cologia en el període 2010-2015
Tram. 314-20524/10
Formulació p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Institut Català de la 
Salut en el període 2010-2015
Tram. 314-20525/10
Formulació p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’Institut d’Assistència 
Sanitària en el període 2010-2015
Tram. 314-20526/10
Formulació p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Parc Sanitari Pere 
Virgili en el període 2010-2015
Tram. 314-20527/10
Formulació p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de l’empresa Sistema 
d’Emergències Mèdiques en el període 2010-2015
Tram. 314-20528/10
Formulació p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Hospitalari 
de Vic en el període 2010-2015
Tram. 314-20529/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Parc de 
Salut Mar, de Barcelona, en el període 2010-2015
Tram. 314-20530/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari In-
tegral en el període 2010-2015
Tram. 314-20531/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de 
Barcelona en el període 2010-2015
Tram. 314-20532/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de 
Terrassa en el període 2010-2015
Tram. 314-20533/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de 
l’Alt Penedès en el període 2010-2015
Tram. 314-20534/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de 
l’Anoia en el període 2010-2015
Tram. 314-20535/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de 
la Selva en el període 2010-2015
Tram. 314-20536/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari del 
Maresme en el període 2010-2015
Tram. 314-20537/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de la Corporació Sanità-
ria Parc Taulí, de Sabadell, en el període 2010-2015
Tram. 314-20538/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual assignat i liquidat de la Corporació de Sa-
lut del Maresme i la Selva en el període 2010-2015
Tram. 314-20539/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost assignat i liquidat per a salut públi-
ca en el període 2010-2015
Tram. 314-20540/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost assignat i liquidat per a atenció pri-
mària en el període 2010-2015
Tram. 314-20541/10
Formulació p. 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses públiques i els consorcis de l’àmbit sanitari que 
tenen consignació pressupostària per a pagar les catorze 
pagues a llurs treballadors
Tram. 314-20542/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment del concert amb les empreses públiques i els 
consorcis de l’àmbit sanitari
Tram. 314-20543/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autonomia de gestió de les empreses públiques i els con-
sorcis de l’àmbit sanitari
Tram. 314-20544/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes dels canvis legislatius en els consorcis sanitaris
Tram. 314-20545/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de l’aplicació de la Llei de l’Estat 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, en els 
ens sanitaris públics de titularitat municipal
Tram. 314-20546/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
àrees bàsiques de salut en què s’ha implantat el projecte pi-
lot d’un nou sistema de finançament
Tram. 314-20547/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
proves pilot d’autogestió a l’atenció primària
Tram. 314-20548/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import que ha hagut de retornar pel cobrament de la taxa 
de l’euro per recepta
Tram. 314-20549/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
regions sanitàries on s’ha implantat la targeta sanitària indi-
vidual Cuida’m
Tram. 314-20550/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per al desplegament de la targeta sanitària 
individual Cuida’m
Tram. 314-20551/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han rebut la targeta sanitària indi-
vidual Cuida’m
Tram. 314-20552/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que rebran la targeta sanitària indivi-
dual Cuida’m
Tram. 314-20553/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
prestacions de la targeta sanitària individual Cuida’m
Tram. 314-20554/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost econòmic de la targeta sanitària individual Cuida’m
Tram. 314-20555/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procediment per a obtenir la targeta sanitària individual 
Cuida’m
Tram. 314-20556/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de defuncions en accidents de trànsit
Tram. 314-20557/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de defuncions derivades de les conseqüències di-
rectes d’accidents de trànsit
Tram. 314-20558/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb les oficines de farmàcia
Tram. 314-20559/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels pagaments a les oficines de farmàcia
Tram. 314-20560/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les ambulàncies de les empreses adjudicatàries 
del darrer concurs de transport sanitari
Tram. 314-20561/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents i avaries d’ambulàncies en els darrers 
vuit mesos
Tram. 314-20562/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis de col·laboració entre l’Oficina de Promoció de 
la Pau i del Drets Humans i les entitats beneficiàries de les 
subvencions de l’Ordre IRP/32/2009 que han estat decla-
rats nuls
Tram. 314-20563/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Consell Consultiu del Grup de Treball per al Consens del 
Funcionament Intel·lectual Límit
Tram. 314-20564/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de la Secretaria d’Administració i Funció Pública 
per al seguiment de la inserció de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20565/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses per a la diferenciació entre la discapacitat 
intel·lectual i el funcionament intel·lectual límit
Tram. 314-20566/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses en matèria de diagnosi i seguiment medico-
sanitari de les persones amb discapacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20567/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses en matèria de diagnosi, seguiment educatiu 
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i formació professional de les persones amb discapacitat 
intel·lectual límit
Tram. 314-20568/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses en matèria de defensa jurídica i penal i drets 
civils de les persones amb discapacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20569/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses en matèria de contractació i seguiment de 
la vida laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual 
límit
Tram. 314-20570/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els barems i els ítems que apliquen els equips de valoració 
i orientació de la discapacitat intel·lectual i el funcionament 
intel·lectual límit
Tram. 314-20571/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució del grup de treball tècnic per a estudiar i propo-
sar mesures per a l’atenció i l’accés a l’ocupació de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20572/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació del paquet de mesures d’acció positiva per a la 
incorporació de les persones amb discapacitat intel·lectual 
límit al mercat de treball
Tram. 314-20573/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses per a la promoció de l’accés a l’ocupació de 
les persones amb discapacitat intel·lectual límit que, pel grau 
de discapacitat, no la tenen reconeguda
Tram. 314-20574/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball de l’Institut Català de la Salut en 
data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-20575/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball de l’Institut Català de la Salut en 
data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-20576/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de l’oferta d’ocupació pública aprovada el 
21 de juliol de 2015 destinades a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-20577/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
possible trasllat de l’ambulància de suport vital avançat amb 
base a Montblanc (Conca de Barberà)
Tram. 314-20578/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intenció del Departament de Salut de traslladar l’ambulàn-
cia de suport vital avançat amb base a Montblanc (Conca 
de Barberà)
Tram. 314-20579/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els possibles canvis en el servei que presta l’ambulància de 

suport vital avançat amb base a Montblanc (Conca de Bar-
berà)
Tram. 314-20580/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de recursos sanitaris per a atendre l’increment de 
població estacional a Montblanc (Conca de Barberà)
Tram. 314-20581/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis previstos en els serveis d’ambulàncies de suport vital 
bàsic i avançat de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-20582/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis previstos en els serveis d’ambulàncies de suport vital 
bàsic i avançat de Tarragona
Tram. 314-20583/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis previstos en els serveis d’ambulàncies de suport vital 
bàsic i avançat del Tarragonès
Tram. 314-20584/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions degudes a l’àmbit geogràfic en la prestació del 
servei de les empreses adjudicatàries del transport sanitari
Tram. 314-20585/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la prestació del servei de transport sanitari 
fora de l’àmbit territorial propi
Tram. 314-20586/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el transport sanitari específic per als pacients de l’Institut 
Guttmann
Tram. 314-20587/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abocador supracomarcal de Fígols de Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 314-20588/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajut directe que atorga el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció al Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tram. 314-20589/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Institut de Roda de Berà (Tarragonès)
Tram. 314-20590/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació de la prestació de les teràpies respiratòries do-
miciliàries
Tram. 314-20591/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores diàries d’ús dels aparells de la prestació de 
les teràpies respiratòries domiciliàries
Tram. 314-20592/10
Formulació p. 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’aparells de pressió positiva contínua en la via aèria 
que han estat retirats
Tram. 314-20593/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’enquesta elaborada per als mitjans de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals sobre les eleccions a la presi-
dència del Futbol Club Barcelona
Tram. 314-20594/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
reforços d’estiu per a cobrir l’increment de la demanda d’as-
sistència sanitària a Roda de Berà (Tarragonès)
Tram. 314-20595/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per a evitar el tancament de l’empre-
sa Valeo de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20596/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes per a evitar el tancament de l’empresa Va-
leo de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20597/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació que té amb relació a la situació de l’empresa Va-
leo de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20598/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses com a autoritat laboral arran de la situació 
de l’empresa Valeo de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20599/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de la situació dels treballadors de l’empresa Va-
leo de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20600/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació entre la direcció i el comitè d’empresa de Valeo, 
a Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20601/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies rebudes pel Departament d’Interior amb relació 
a l’actuació d’empreses que presten serveis de vigilància en 
dependències del Departament
Tram. 314-20602/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme pel Departament d’Interior amb 
relació a incompliments d’empreses que presten serveis de 
vigilància en dependències del Departament
Tram. 314-20603/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plecs de condicions dels contractes reguladors de la presta-
ció de serveis de vigilància privada al Departament d’Interior
Tram. 314-20604/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment del pagament puntual dels sous dels treballa-
dors de seguretat privada que presten serveis al Departa-
ment d’Interior
Tram. 314-20605/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies rebudes amb relació a l’actuació d’empreses 
que presten serveis de vigilància en dependències dels de-
partaments
Tram. 314-20606/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme amb relació a les denúncies per 
incompliments d’empreses que presten serveis de vigilància 
en dependències dels departaments
Tram. 314-20607/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plecs de condicions dels contractes reguladors de la presta-
ció de serveis de vigilància privada als departaments
Tram. 314-20608/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment del pagament puntual dels sous dels treba-
lladors de seguretat privada que presten serveis als depar-
taments
Tram. 314-20609/10
Formulació p. 45

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’enquesta elaborada per als mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les elec-
cions a la presidència del Futbol Club Barcelona
Tram. 325-00096/10
Formulació p. 45
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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 nombre de fibroescans que hi ha als 
hospitals i sobre les llistes d’espera amb re
lació al diagnòstic i el tractament de l’hepa
titis C
Tram. 314-19956/10

Rectificació del text presentat
Reg. 121436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 314-19956/10 us 
informo del següent:

En data 1 de maig de 2015, dels 45 centres hospitala-
ris de Catalunya que tracten malalts amb Hepatitis C 
(VHC), 39 disposen de fibroscan. La resta de centres 
disposen de facilitats per a derivar els pacients a un 
altre centre per tal que els sigui practicada la prova 
corresponent per conèixer el nivell de fibrosi hepàtica.

Quant a la llista d’espera per a accedir a aquesta pro-
va, a dia d’avui el registre de llistes d’espera no permet 
disposar d’aquesta informació. El sistema de moni-
torització de llistes d’espera d’exploracions comple-
mentàries facilita regularment informació de 14 grups 
d’exploracions, entre les quals encara no forma part la 
determinació del grau de fibrosi hepàtica per fibros-
can. Està prevista la revisió i l’ampliació dels procedi-
ments monitorats i, entre altres, s’incorporarà aquesta 
exploració complementària.

Entre les mesures preses pel CatSalut per tal de ga-
rantir l’accés als nous tractaments contra el virus de 
l’hepatitis C, s’ha sol·licitat a cada hospital de quines 
estructures i recursos disposa, així com el volum de 
pacients actuals i previstos. A partir d’aquesta infor-
mació, es gestionarà l’organització d’aquesta prestació.

Finalment, cal assenyalar que l’Hospital de Mollet 
disposa de fibroscan des de fa poc temps. A 20 de 
maig de 2015, i segons la informació facilitada pel 
centre, la situació dels seus pacients en espera de de-
terminació del grau de fibrosi hepàtica per fibroscan 
és de 34 pacients no urgents derivats a l’Hospital 
Vall d’Hebron, 6 pacients urgents derivats a l’Hospi-
tal General de Granollers i 70 pacients en espera al 
propi centre. Cal tenir present que a tots els pacients 

urgents atesos per l’Hospital de Mollet se’ls ha deter-
minat el grau de fibrosi hepàtica en el propi centre o 
en d’altres centres per derivació.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament a l’A
juntament de Lleida en data del 30 d’abril de 
2015
Tram. 314-20213/10

Resposta del Govern
Reg. 121381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 parlamentaria 314-20213/10 us 
informo del següent:

Les quantitats pendents de pagament a 1’Ajuntament 
de Lleida, a 30 d’abril de 2015, per part de la Treso-
reria de la Generalitat de Catalunya, era de 4.042.985 
euros. Hem de tenir en compte, però, que al llarg de 
l’any 2015 s’han anat realitzant pagaments a l’esmen-
tat Ajuntament per un valor aproximat de 4 milions 
d’euros. Per tant, la xifra del deute va variant segons 
el moment.

El Govern de la Generalitat té la màxima voluntat de 
realitzar els pagaments pendents amb els ens locals i 
fer front, al més aviat possible i, en la mesura que li 
permet el seu finançament i els recursos provinents 
dels mecanismes de liquiditat, al pagament de les obli-
gacions reconegudes pendents amb les entitats locals 
catalanes.

Per altra banda, durant els últims mesos també s’han 
anat impulsant mecanismes de col·laboració instituci-
onal entre administracions per tal de pal·liar els deutes 
amb els ens locals, especialment amb les administra-
cions públiques supramunicipals.

No obstant això, les decisions en matèria financera es-
tan àmpliament limitades per les exigències imposa-
des des de l’Estat a causa de l’adhesió de 1’Adminis-
tració de la Generalitat als mecanismes extraordinaris 
de liquiditat posats en funcionament pel Govern cen-
tral i, en particular, el compliment dels períodes mit-
jans de pagament als proveïdors.

Finalment, quan es rebin el 2.250 milions d’euros 
d’ampliació del Fons de Liquiditat Autonòmic acordat 
amb l’Estat, podrà augmentar la regularitat en els pa-
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gaments pendents. De moment, però, aquesta amplia-
ció no s’ha rebut.

Tot i aquest context, el Govern ha tutelat les situacions 
crítiques que s’han pogut crear en el si deis municipis 
com a conseqüència de l’actual crisi econòmica i fi-
nancera.

Barcelona, 22 de juliol de 2015

Meritxell Borràs i Solé
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en po
lítica de promoció de l’ocupació i el creixe
ment empresarial a la província de Lleida del 
2010 ençà
Tram. 314-20215/10

Resposta del Govern
Reg. 121392 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 314-20215/10 us 
informo del següent:

En l’annex 1 es detallen les aportacions econòmiques, 
pressupostades i liquidades per part de la Direcció Ge-
neral d’Indústria i ACCIÓ a la província de Lleida en 
matèria de creixement empresarial, segons actuació.

En l’annex 2 es detallen les aportacions pressuposta-
des i liquidades per la Direcció General de Comerç, 
segons projectes i actuacions.

En l’annex 3 i 4 es detallen les accions de promoció de 
en els àmbits següents:

– Ocupació: es detallen els imports atorgats dels pro-
grames de polítiques actives d’ocupació del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Pel que fa als programes de 2015, actualment el SOC 
està treballant en les diferents convocatòries, de les 
quals ja s’han publicat al DOGC les següents:

• Resolució EMO/1001/2015, de 13 de maig, d’ampli-
ació de l’import màxim destinat a la concessió de sub-
vencions que preveu la Resolució EMO/744/2015, de 
16 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2015 per a la concessió de subvencions destinades als 
programes de suport al desenvolupament local.

• Resolució EMO/758/2015, de 17 d’abril, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2015 per a la conces-
sió de subvencions destinades al Programa de suport 

als territoris amb majors necessitats de reequilibri ter-
ritorial i social: Projecte Treball als Barris

• Resolució EMO/744/2015, de 16 d’abril, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2015 per a la conces-
sió de subvencions destinades als programes de suport 
al desenvolupament local.

– Economia social, cooperativa i treball autònom: es 
detallen els imports liquidats segons el tipus d’actua-
ció. No està disponible l’import pressupostat dels ajuts 
atorgats a la demarcació de Lleida, atès que els progra-
mes no disposen d’import per demarcació territorial.

Barcelona, 22 de juliol de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en po
lítica d’energia i qualitat ambiental a la pro
víncia de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20220/10

Resposta del Govern
Reg. 121393 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 314-20220/10 us 
informo del següent:

Les aportacions econòmiques liquidades de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) a la província de Lleida en 
política energètica han estat com a conseqüència d’ator-
gament de subvencions dins les diferents línies publica-
des per l’ICAEN, així com derivades de contractes i/o 
convenis signats. Els imports totals desglossats per tri-
mestres són els que es detallen a continuació: 

Any Trimestre Import

2010 Total T1 287.758,02
Total T2 383.482,27
Total T3 619.421,59
Total T4 397.482,90

Total 2010 1.688.144,78

2011 Total T1 454.725,96
Total T2 449.872,70
Total T3 140.794,61
Total T4 634.877,45

Total 2011 1.680.270,72
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Any Trimestre Import

2012 Total T1 1.684.153,56
Total T2 1.647.050,15
Total T3 609,82
Total T4 2.776.436,54

Total 2012 6.108.250,07

2013 Total T1 1.858,05
Total T2 47.142,12
Total T3 5.882,90
Total T4 96.083,35

Total 2013 150.966,42

 2014 Total T2 787,29
Total T3 1.280,91
Total T4 46.150,64

Total 2014 48.218,84

  Total general 9.675.850,83

No hi ha hagut cap aportació econòmica durant el primer trimestre 
dels anys 2014 i 2015.

A continuació es desglossen aquestes quantitats en ti-
pus de projecte, en la seva major part es tracta de sub-
vencions:

– Subvencions per accions d’estalvi i eficiència ener-
gètica

– Subvencions per accions en energies renovables

– Subvencions per accions en formació

– Subvencions dels plans Renova’t (electrodomèstics, 
calderes i aire condicionat, finestres i enllumenat)

– Altres (convenis, diversos)

Concepte Import (€) Any

  50.051,67 2010
  744.823,33 2011
  136.284,29 2012
  639,99 2013
  1.997,29 2014

Total Altres 933.796,57  

1* 105.169,39 2010
1* 1.754.675,75 2012
1* 920 2013
1* 44.940,64 2014
2* 133.073,74 2012
2* 19.000,28 2013
3* 570.499,91 2010
3* 1.351.858,62 2012
3* 121.488,94 2013

Total Estalvi 4.101.627,27  

  84.670,00 2010
  63.559,33 2012

Total Formació 148.229,33  

  877.753,81 2010
  856.541,83 2012

Total Renovables 1.734.295,64  

Concepte Import (€) Any

  935.447,39 2011
  1.812.256,51 2012
  8.917,21 2013
  1.280,91 2014

Total Renova’t 2.757.902,02  

Total general 9.675.850,83

1* Ordre de subvencions concursal per actuacions en matèria d’estalvi 
i eficiència energètica

2* Ordre de subvencions de formació en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica
3* Ordre de subvencions reglada per actuacions en matèria d’estalvi i 
eficiència energètica

D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibi-
litat ha atorgat les següents subvencions:

Per reduir la contaminació lluminosa:

Any 2010

Ens local Comarca Import atorgat

C.C Pallars Jussà  
(Aj. Sarroca de Bellera) Pallars Jussà 16.487,39 €
C.C Pallars Jussà  
(Aj. Gavet de la Conca) Pallars Jussà 16.166,07 €
C.C Pallars Jussà  
(Aj. Senterada) Pallars Jussà 10.340,52 €
C.C Pallars Jussà  
(Aj. Torre de Cabdella) Pallars Jussà 9.404,19 €
Ajuntament d’Ivorra Segarra 2.192,37 €
Ajuntament de La Coma 
i la Pedra Solsonès 33.365,46 €
Ajuntament de La Torre 
de Cabdella Pallars Jussà 27.106,87 €
Ajuntament de Lladorre Pallars Sobirà 10.306,56 €
Ajuntament de Montgai Noguera 28.994,91 €
Ajuntament de Preixana Urgell 33.161,52 €
Ajuntament de Preixens Noguera 38.697,70 €
Ajuntament de Sanaüja Segarra 11.833,94 €
Ajuntament de Tarrés Garrigues 13.506,96 €
Ajuntament de Vilanova 
de Meià Noguera 25.761,93 €

Total 277.326,39 €

Any 2013

Ens local Comarca Import atorgat

Ajuntament d’Agramunt Urgell 37.530,00 €
Ajuntament d’Àger Noguera 28.532,09 €
Ajuntament de Ponts Noguera 22.986,40 €
Ajuntament de Les Val d’Aran 21.426,48 €

Total 110.474,97 €
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Pel que fa a la despesa associada a la vigilància de la 
qualitat de l’aire:

Import atorgat

Província 2010 2011 2012 2013 2014

Lleida 60.776,41 € 63.396,61 € 60.152,51 € 54.780,84 € 54.068,95 €

Total 60.776,41 € 63.396,61 € 60.152,51 € 54.780,84 € 54.068,95 €

Pel que fa a la reducció de l’impost de societats s’han 
certificat inversions pels següents imports: 

Import certificat

Província 2010 2011 2012 2013 2014
Lleida 9.577.566,22€ 10.061.490,10 € 37.309.280,28 € 27.018.172,09 € 12.870.967,45 €
Total 9.577.566,22€ 10.061.490,10 € 37.309.280,28 € 27.018.172,09 € 12.870.967,45 €

Perquè les empreses puguin gaudir d’aquesta deduc-
ció fiscal han de disposar d’un certificat de convali-
dació de les inversions que realment es consideren 
destinades a la protecció del medi ambient, emès per 
l’administració competent en matèria de medi ambi-
ent. Aquest certificat, a Catalunya, l’emet la Direcció 
General de Qualitat Ambiental. Les inversions són 
molt variades, i poden anar des d’una mesura correc-
tora (filtres, depuradora, etc.) fins a un canvi de procés 
mitjançant el qual s’assoleixi una reducció de les emis-
sions a l’aire, a l’aigua, o dels residus generats o es mi-
llori el tractament d’aquests.

Barcelona, 22 de juliol de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de la renda mínima d’in
serció a la província de Lleida el segon se
mestre del 2014
Tram. 314-20230/10

Resposta del Govern
Reg. 121394 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 314-20230/10 us 
informo del següent:

A la demarcació territorial de Lleida, des de l’1 de ju-
liol de 2014 al 31 de desembre de 2014 es van pre-
sentar un total de 396 sol·licituds de la renda mínima 
d’inserció.

Durant el segon semestre de 2014 es van resoldre favo-
rablement a la demarcació de Lleida 100 sol·licituds de 
les 396 presentades. Atès que el temps mitjà d’espera 
registrat entre la presentació de la sol·licitud i la recep-
ció de la prestació econòmica durant el segon semestre 
de 2014 a la demarcació de Lleida va ser de 116 dies, 
en el mes d’abril de 2015 han quedat valorades i resol-
tes totes les sol·licituds presentades en aquell període i 
dins del termini legal.

Barcelona, 22 de juliol de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament dels Mossos d’Es
quadra i de la Policia Local a la concentració 
antifeixista de Rubí (Vallès Occidental) el 10 
de maig de 2015
Tram. 314-20248/10

Resposta del Govern
Reg. 121386 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 314-20248/10, us 
informo del següent:

L’objectiu del dispositiu policial que es va dur a terme 
per garantir la seguretat de les persones que participa-
ven en la concentració de rebuig a l’acte electoral del 
partit Plataforma per Catalunya del dia 10 de maig de 
2015 va ser el de mantenir l’ordre públic i evitar en-
frontaments entre les persones concentrades i les que 
assistien a l’acte electoral.
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En aquest dispositiu van participar dues dotacions de 
l’Àrea Bàsica Policial Rubí, set equips de la Brigada 
Mòbil i onze agents de la Policia Local de Rubí.

La presència policial i la dimensió del dispositiu van 
evitar que es produïssin incidents de gravetat. Malgrat 
les mesures adoptades no es va poder evitar que una 
persona arribés fins el grup de persones concentrades. 
La persona que va donar empentes al grup del concen-
trats va ser immediatament identificada i cap persona 
va necessitar rebre assistència mèdica.

La intervenció policial va permetre mantenir l’ordre 
públic tot i les escridassades que es van fer als assis-
tents a l’acte electoral i els intents de les persones con-
centrades d’accedir al Castell de Rubí, on es celebrava 
aquest acte electoral.

Barcelona, 21 de juliol de 2015

Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a desco
brir els autors de l’atac al local d’Iniciativa 
per Catalunya  Verds de Viladecans (Baix 
Llobregat) i sobre els actes violents come
sos per membres de Plataforma per Catalu
nya el 2015
Tram. 314-20290/10

Resposta del Govern
Reg. 121387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 314-20290/10, us 
informo del següent:

En relació amb l’atac al local d’ICV a Viladecans (Baix 
Llobregat) a què fa referència la pregunta, s’han obert 
diligències policials que s’han posat en coneixement 
del jutjat competent i continua la investigació dels fets.

Quant a les actituds violentes o agressives en què 
s’han vist implicats membres de Plataforma per Ca-
talunya durant l’any 2015, la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra té coneixement de quatre in-
cidents que van tenir lloc a les localitats d’Igualada 
(Anoia), Rubí (Vallès Occidental), Vic (Osona) i a la 
Canya (Garrotxa).

Barcelona, 20 de juliol de 2015

Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les negociacions del conveni col·lectiu
Tram. 322-00352/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de la informació d’àmbit 
polític fins al 27 de setembre de 2015
Tram. 322-00353/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la Sentència 127/2015 de l’Audiència 
Nacional
Tram. 322-00354/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment de les sentències judi
cials relatives a la reducció per l’acord de vi
abilitat
Tram. 322-00355/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Go
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co
missió sobre les garanties i el control intern 
del compliment dels principis de pluralisme 
i neutralitat
Tram. 322-00356/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la confluència dels informatius de Ca
talunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00357/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les conseqüències de la sentència re
lativa a la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00358/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els motius pels quals TV3 no fa una 
programació informativa diària lligada a l’ac
tualitat
Tram. 322-00359/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el consorci amb IB3 i Radiotelevisió 
Valenciana
Tram. 322-00360/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la sentència de l’Audiència Nacional 
que afecta els treballadors de TV3
Tram. 322-00361/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució de la negociació laboral
Tram. 322-00363/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió so
bre la proposta de creació d’un consorci de 
mitjans públics de Catalunya, les Illes i el País 
Valencià
Tram. 322-00364/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió so
bre l’actuació de la defensora de l’audiència 
el 2014
Tram. 322-00365/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’entrevista a la ministra de Foment feta al 
desembre del 2014
Tram. 323-00145/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la previsió de fer un monogràfic sobre el cas 
que afecta la família Pujol
Tram. 323-00146/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la planificació i els objectius de la programa
ció de la pròxima temporada
Tram. 323-00147/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
planificació i els objectius de la programació 
de la pròxima temporada
Tram. 323-00148/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

Pregunta al director d’Estratègia Corporati
va de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els eixos i els àmbits d’intervenció de 
la Direcció d’Estratègia Corporativa
Tram. 323-00149/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.
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Pregunta al director de Comercial i Màrque
ting de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co
missió sobre les dades de facturació comer
cial del 2015
Tram. 323-00150/10

Substanciació

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.

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

2.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

2.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa de la campa
nya de les eleccions al Parlament
Tram. 322-00362/10

Decaïment

Sessió 26 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 28.07.2015, DSPC-C 791.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model d’atenció al·lergològica
Tram. 314-20507/10

Formulació
Alba vergés i Bosch, del GP ERC

Reg. 121206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Respecte l’externalització de serveis al·lergològics: 

a. Quin és el model de contractació per part del Servei 
català de la Salut dels serveis d’al·lergologia a hospitals 
i primària?

b. Sota quines condicions es permet una externalitza-
ció d’aquest tipus de serveis?

c. Quin control en fa el CatSalut del servei en qüestió i 
del contracte d’externalització?

2. Respecte el Model d’atenció al·lergològica a Cata-
lunya: 

a. Quins són els treballs realitzats fins ara per la co-
missió de seguiment respecte el Model d’atenció al-
lergològica a Catalunya des de l’octubre del 2010?

b. De quina forma s’està implantant el model?

d. Com es millorarà l’eficiència assistencial i la seva 
integració en l’àmbit hospitalari?

e. Com es crearan xarxes de gestió de l’atenció especi-
alitzada en l’atenció primària?

f. Com es facilitarà la recerca i la generació de conei-
xements? I la formació del metge especialista? I la for-
mació dels metges d’altres especialitats com l’atenció 
primària?

g. Com s’augmentarà l’oferta d’especialistes MIR en al-
lèrgia als hospitals?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2015 

Alba Vergés i Bosch
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramesa a la Secretaria d’Estat de 
la Seguretat Social de les dades necessàries 
per a avançar l’edat de jubilació dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-20508/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Envers l’avançament de l’edat de jubilació dels Mos-
sos d’Esquadra, el Departament d’Interior ha remés a 
la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social les dades 
necessàries per poder elaborar els previs i preceptius 
estudis que estableix el Reial Decret 1698/2011, de 18 
de novembre, pel que es regula el règim jurídic i el 
procediment general per establir coeficients reductors 
i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de Segure-
tat Social?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la reorganització del la
boratori del Consorci Hospitalari de Vic
Tram. 314-20509/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb 

un altre diputat del GP SOC

Reg. 121220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Sergi Vilamala i Bastar-
ras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins són els motius per a la reorganització del la-
boratori del Consorci Hospitalari de Vic, per la qual 
algunes activitats que s’assumien internament es tras-
lladaran al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de 
l’Hospital Clínic?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré Sergi Vilamala i Bastarras
Diputada GP SOC Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis que deriven de la reorganit
zació del laboratori del Consorci Hospitalari 
de Vic
Tram. 314-20510/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb 

un altre diputat del GP SOC

Reg. 121221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Sergi Vilamala i Bastar-
ras, 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: 

– Quins canvis se’n deriven, pel que fa a pèrdua de 
llocs de treball i canvis de les condicions laborals, de 
la reorganització del laboratori del Consorci Hospita-
lari de Vic?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré Sergi Vilamala i Bastarras
Diputada GP SOC Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició del Consell d’Adminis
tració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut
Tram. 314-20511/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és la composició del Consell d’Administració 
de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), in-
dicant el nom dels membres i qui els ha nomenat?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició del Consell d’Adminis
tració de Gestió de Serveis Sanitaris
Tram. 314-20512/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és la composició del Consell d’Administració 
de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), indicant el nom 
dels membres i qui els ha nomenat?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició del Consell d’Adminis
tració de l’Institut d’Assistència Sanitària
Tram. 314-20513/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és la composició del Consell d’Administració 
de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), indicant el 
nom dels membres i qui els ha nomenat?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, 
de Barcelona, en el període 20102015
Tram. 314-20514/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Hospital Vall d’Hebron per cadascun dels anys 
2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liqui
dat de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el 
període 20102015
Tram. 314-20515/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Hospital de Bellvitge per cadascun dels anys 
2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Bada
lona (Barcelonès), en el període 20102015
Tram. 314-20516/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per 
cadascun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, 
en el període 20102015
Tram. 314-20517/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per ca-
dascun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tar
ragona, en el període 20102015
Tram. 314-20518/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona per cadas-
cun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Giro
na, en el període 20102015
Tram. 314-20519/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Hospital Josep Trueta de Girona per cadascun 
dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre), en el període 20102015
Tram. 314-20520/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per ca-
dascun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC



31 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 666

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liqui
dat de l’Hospital de Viladecans en el període 
20102015
Tram. 314-20521/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Hospital de Viladecans per cadascun dels anys 
2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de Gestió de Serveis Sanitaris en el període 
20102015
Tram. 314-20522/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) per cadascun 
dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de Gestió i Prestació de Serveis de Salut en 
el període 20102015
Tram. 314-20523/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPPS) 
per cadascun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Institut Català d’Oncologia en el període 
20102015
Tram. 314-20524/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) per cadascun 
dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Institut Català de la Salut en el període 
20102015
Tram. 314-20525/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Institut Català de la Salut (ICS) per cadascun 
dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’Institut d’Assistència Sanitària en el pe
ríode 20102015
Tram. 314-20526/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per cadas-
cun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Parc Sanitari Pere Virgili en el període 
20102015
Tram. 314-20527/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Parc Sanitari Pere Virgili per cadascun dels anys 
2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de l’empresa Sistema d’Emergències Mèdi
ques en el període 20102015
Tram. 314-20528/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a l’empresa Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 
(SEMSA) per cadascun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Hospitalari de Vic en el període 
20102015
Tram. 314-20529/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Hospitalari de Vic per cadascun dels 
anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Parc de Salut Mar, de Barcelo
na, en el període 20102015
Tram. 314-20530/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona per 
cadascun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Sanitari Integral en el període 
20102015
Tram. 314-20531/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Sanitari Integral per cadascun dels 
anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Sanitari de Barcelona en el pe
ríode 20102015
Tram. 314-20532/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Sanitari de Barcelona per cadascun 
dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Sanitari de Terrassa en el perí
ode 20102015
Tram. 314-20533/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Sanitari de Terrassa per cadascun dels 
anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès en el 
període 20102015
Tram. 314-20534/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès per cadascun 
dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Sanitari de l’Anoia en el període 
20102015
Tram. 314-20535/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Sanitari de l’Anoia per cadascun dels 
anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Sanitari de la Selva en el perío
de 20102015
Tram. 314-20536/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Sanitari de la Selva per cadascun dels 
anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
del Consorci Sanitari del Maresme en el pe
ríode 20102015
Tram. 314-20537/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat al Consorci Sanitari del Maresme per cadascun 
dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sa
badell, en el període 20102015
Tram. 314-20538/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 
per cadascun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual assignat i liquidat 
de la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva en el període 20102015
Tram. 314-20539/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost anual assignat i el liqui-
dat a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per 
cadascun dels anys 2010-2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost assignat 
i liquidat per a salut pública en el període 
20102015
Tram. 314-20540/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del pressupost destinat a sa-
lut pública i del liquidat per cadascun dels anys 2010-
2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost assignat i li
quidat per a atenció primària en el període 
20102015
Tram. 314-20541/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del pressupost destinat a 
atenció primària i del liquidat per cadascun dels anys 
2010-2015, en nombres totals i desglossat per regions 
sanitàries?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses públiques i els consor
cis de l’àmbit sanitari que tenen consignació 
pressupostària per a pagar les catorze pa
gues a llurs treballadors
Tram. 314-20542/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 empreses públiques i consorcis de l’àmbit 
sanitari compten amb la consignació pressupostà-

ria per pagar les 14 pagues als seus treballadors el 
2015?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment del concert amb les em
preses públiques i els consorcis de l’àmbit 
sanitari
Tram. 314-20543/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– Com s’ha traslladat als treballadors l’increment del 
concert d’aquest any a cadascuna de les empreses pú-
bliques i consorcis de l’àmbit sanitari?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autonomia de gestió de les empreses 
públiques i els consorcis de l’àmbit sanitari
Tram. 314-20544/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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

– Quines empreses públiques i consorcis de l’àmbit sa-
nitari tenen autonomia de gestió i quins no?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes dels canvis legislatius en 
els consorcis sanitaris
Tram. 314-20545/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– Com afecten els darrers canvis legislatius als con-
sorcis sanitaris? Tenen tots ells la cobertura jurídica 
necessària per garantir la seva existència?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de l’aplicació de 
la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local, en els 
ens sanitaris públics de titularitat municipal
Tram. 314-20546/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 conseqüències té l’aplicació de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sos-
tenibilitat de la Administració Local, als consorcis sa-
nitaris i institucions sanitàries públiques de titularitat 
municipal o majoritàriament municipal?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les àrees bàsiques de salut en què 
s’ha implantat el projecte pilot d’un nou sis
tema de finançament
Tram. 314-20547/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és la relació de les 30 àrees bàsiques de salut 
(ABS) on s’ha implantat el projecte pilot d’un nou sis-
tema de finançament?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves pilot d’autogestió a l’aten
ció primària
Tram. 314-20548/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern de les proves pilot 
d’autogestió a l’atenció primària? I concretament del 
cas de Salt?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import que ha hagut de retornar pel 
cobrament de la taxa de l’euro per recepta
Tram. 314-20549/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat l’import que el Govern ha hagut de re-
tornar pel cobrament en concepte de la taxa de l’euro 
per recepta, desglossat per regions sanitàries?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les regions sanitàries on s’ha implan
tat la targeta sanitària individual Cuida’m
Tram. 314-20550/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 regions sanitàries s’ha implementat la tar-
geta sanitària individual Cuida’m?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per al desplega
ment de la targeta sanitària individual Cui
da’m
Tram. 314-20551/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el calendari previst de desplegament de la 
targeta sanitària individual Cuida’m?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han rebut 
la targeta sanitària individual Cuida’m
Tram. 314-20552/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el nombre de persones que han rebut la tar-
geta sanitària individual Cuida’m, desglossat per regi-
ons sanitàries?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que rebran la 
targeta sanitària individual Cuida’m
Tram. 314-20553/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és la previsió del nombre de persones que re-
bran la targeta sanitària individual Cuida’m, desglos-
sat per regions sanitàries?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions de la targeta sanitària 
individual Cuida’m
Tram. 314-20554/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 prestacions o serveis sanitaris addicionals 
comporta la targeta sanitària individual Cuida’m?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost econòmic de la targeta sanità
ria individual Cuida’m
Tram. 314-20555/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el cost econòmic que ha tingut la targeta 
sanitària individual Cuida’m i quina és la previsió de 
costos futurs?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment per a obtenir la targeta 
sanitària individual Cuida’m
Tram. 314-20556/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el procediment per obtenir la targeta sanità-
ria individual Cuida’m?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de defuncions en accidents 
de trànsit
Tram. 314-20557/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de defuncions en accident 
de trànsit a Catalunya, per regions sanitàries, els dar-
rers 5 anys?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de defuncions derivades de 
les conseqüències directes d’accidents de 
trànsit
Tram. 314-20558/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121271 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de defuncions fruit de les 
conseqüències directes d’accidents de trànsit, per regi-
ons sanitàries, els darrers 5 anys?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb les oficines de farmàcia
Tram. 314-20559/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121272 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import del deute del Govern de la Genera-
litat amb les oficines de farmàcia, desglossat per regi-
ons sanitàries?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels pagaments a les ofici
nes de farmàcia
Tram. 314-20560/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució dels pagaments realitzats 
els darrers 5 anys a les oficines de farmàcia?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les ambulàncies de les em
preses adjudicatàries del darrer concurs de 
transport sanitari
Tram. 314-20561/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’estat del parc mòbil d’ambulàncies de les 
empreses que han estat adjudicatàries del recent con-
curs de transport sanitari?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents i avaries d’am
bulàncies en els darrers vuit mesos
Tram. 314-20562/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’accidents o avaries d’am-
bulàncies en trànsit els darrers 8 mesos?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis de col·laboració entre 
l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets 
Humans i les entitats beneficiàries de les 
subvencions de l’Ordre IRP/32/2009 que han 
estat declarats nuls
Tram. 314-20563/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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.

Diverses organitzacions relacionades amb la federació 
d’organitzacions per a la justícia global «Lafede.cat» 
han rebut recentment una notificació del Govern, amb 
data del 9 de juny, en la que se les informava que el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
iniciava el procediment per a la revisió d’ofici d’actes 
nuls en relació amb els convenis de col·laboració entre 
l’oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i 
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les entitats beneficiàries de les subvencions concedi-
des en el marc de l’Ordre IRP/32/2009, de 6 de febrer.

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

– Quins són els motius que han portat el Govern a de-
clarar nuls els convenis de col·laboració entre l’oficina 
de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i les enti-
tats beneficiàries de les subvencions concedides en el 
marc de l’Ordre IRP/32/2009, de 6 de febrer?

– Quins són els projectes afectats per aquesta decisió 
del Govern? Per quins imports i quines entitats han es-
tat afectades?

– Quins contactes han emprès amb cadascuna de les 
entitats, en cas que s’hagin dut a terme, sobre aquesta 
qüestió?

– Vist que aquestes entitats ja han realitzat els seus 
projectes, amb la despesa econòmica corresponent per 
la qual comptaven amb els recursos que els hi havien 
estat concedits pel Govern i que el fet de no perce-
bre’ls els pot posar en serioses dificultats financeres, 
quines mesures pensa emprendre el Govern per pal·liar 
aquesta situació de la qual les entitats no són respon-
sables?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Consell Consultiu del Grup de Tre
ball per al Consens del Funcionament Intel
lectual Límit
Tram. 314-20564/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Qui presideix el Consell Consultiu del Grup de Tre-
ball per al consens del Funcionament Intel·lectual Lí-
mit? En quines dates s’ha reunit? Quines conclusions 

ha sortit a cada una de les reunions del Grup de Tre-
ball? Quines mesures s’han proposat en relació a les 
persones amb discapacitat intel·lectual límit?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de la Secretaria d’Admi
nistració i Funció Pública per al seguiment 
de la inserció de les persones amb discapa
citat intel·lectual límit
Tram. 314-20565/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures està portant a terme la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública per fer el seguiment 
del procés d’inserció de les persones amb discapacitat 
intel·lectual límit del projecte DIL?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses per a la diferen
ciació entre la discapacitat intel·lectual i el 
funcionament intel·lectual límit
Tram. 314-20566/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures està portant a terme el Govern de 
la Generalitat en matèria de diferenciació de la disca-
pacitat intel·lectual i el funcionament intel·lectual límit 
(FIL)?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses en matèria de di
agnosi i seguiment medicosanitari de les 
persones amb discapacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20567/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures està portant a terme el Govern de 
la Generalitat en matèria de diagnosis i seguiment 

medicosanitari de les persones amb discapacitat intel-
lectual límit?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses en matèria de di
agnosi, seguiment educatiu i formació pro
fessional de les persones amb discapacitat 
intel·lectual límit
Tram. 314-20568/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures està portant a terme el Govern de la 
Generalitat en matèria de diagnosis i seguiment edu-
catiu i de formació professional de les persones amb 
discapacitat intel·lectual límit?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses en matèria de de
fensa jurídica i penal i drets civils de les per
sones amb discapacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20569/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures està portant a terme el Govern de 
la Generalitat en matèria de defensa jurídica, penal i 
de drets civils de les persones amb discapacitat intel-
lectual límit?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses en matèria de 
contractació i seguiment de la vida labo
ral de les persones amb discapacitat intel

lectual límit
Tram. 314-20570/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures està portant a terme el Govern de la 
Generalitat en matèria de contractació i seguiment de 
la vida laboral de les persones amb discapacitat intel-
lectual límit?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els barems i els ítems que apliquen 
els equips de valoració i orientació de la dis
capacitat intel·lectual i el funcionament intel
lectual límit
Tram. 314-20571/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat dels barems i els ítems que utilitzen actualment els 
equips de valoració i orientació de la discapacitat intel-
lectual i el funcionament intel·lectual límit (FIL)?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució del grup de treball tèc
nic per a estudiar i proposar mesures per a 
l’atenció i l’accés a l’ocupació de les perso
nes amb discapacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20572/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quan té previst el Govern constituir el grup de tre-
ball tècnic, en el marc de la Comissió d’Igualtat i del 
Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals, 
per a estudiar i proposar les mesures necessàries per 
a assegurar una adequada atenció interdisciplinària a 
les persones amb capacitat intel·lectual límit i la incor-
poració d’aquestes persones al mercat de treball, tal i 
com s’estableix a la Resolució 1060/X del Parlament 
de Catalunya, sobre l’accés a l’ocupació de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual límit?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació del paquet de mesures 
d’acció positiva per a la incorporació de les 
persones amb discapacitat intel·lectual límit 
al mercat de treball
Tram. 314-20573/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 

141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quan té previst el Govern presentar el paquet de me-
sures d’acció positiva dirigides a la incorporació de les 
persones amb capacitat intel·lectual límit al mercat de 
treball, tal i com s’estableix a la Resolució 1060/X del 
Parlament de Catalunya, sobre l’accés a l’ocupació de 
les persones amb discapacitat intel·lectual límit?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses per a la promoció 
de l’accés a l’ocupació de les persones amb 
discapacitat intel·lectual límit que, pel grau 
de discapacitat, no la tenen reconeguda
Tram. 314-20574/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 121366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures ha emprès el Govern per a promou-
re l’accés a l’ocupació de les persones amb discapaci-
tat intel·lectual límit, tot i que no tinguin reconeguda 
oficialment aquesta situació al no arribar al 33% del 
grau de discapacitat, en compliment al que s’estableix 
a la Llei d’adaptació normativa a la Convenció inter-
nacional sobre els Drets de les Persones amb Disca-
pacitat?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015 

Eva Granados Galiano Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball de l’Ins
titut Català de la Salut en data del 31 de de
sembre de 2014
Tram. 314-20575/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin era el nombre total de llocs de treball de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) a data 31 de desembre 
de 2014, desglossat per categories, línies assistencials 
i regions sanitàries?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball de l’Ins
titut Català de la Salut en data del 31 de de
sembre de 2010
Tram. 314-20576/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin era el nombre total de llocs de treball de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) a data 31 de desembre 

de 2010, desglossat per categories, línies assistencials 
i regions sanitàries?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de l’oferta d’ocu
pació pública aprovada el 21 de juliol de 
2015 destinades a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-20577/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Govern va aprovar el 21/07/2015 la nova oferta 
d’ocupació pública de 1.230 places.

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

– Quin és el nombre de places destinat a l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS), desglossat per línies assistenci-
als i per regions sanitàries?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el possible trasllat de l’ambulància de 
suport vital avançat amb base a Montblanc 
(Conca de Barberà)
Tram. 314-20578/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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-



31 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 666

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 35

ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Coneix el Departament de Salut les informacions 
que apunten que l’ambulància de Suport Vital Avan-
çat amb base a Montblanc pot ser traslladada fora de 
la comarca?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intenció del Departament de Sa
lut de traslladar l’ambulància de suport vital 
avançat amb base a Montblanc (Conca de 
Barberà)
Tram. 314-20579/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– Pensa el Departament de Salut traslladar l’ambulàn-
cia de Suport Vital Avançat amb base a Montblanc fo-
ra de la comarca o fora d’aquest municipi?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els possibles canvis en el servei que 
presta l’ambulància de suport vital avançat 
amb base a Montblanc (Conca de Barberà)
Tram. 314-20580/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– Pensa el Departament de Salut introduir canvis en 
la cobertura horària o en el nombre de personal i el 
seu perfil professional en relació al servei que pres-
ta l’ambulància de Suport Vital Avançat amb base a 
Montblanc?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de recursos sanitaris per a 
atendre l’increment de població estacional a 
Montblanc (Conca de Barberà)
Tram. 314-20581/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– Com pensa garantir el Departament de Salut l’ade-
quada dotació de recursos sanitaris per atendre l’incre-
ment poblacional produït per l’estacionalitat a Mont-
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blanc i a les poblacions on presta servei l’ambulància 
de Suport Vital Avançat (SVA)?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis previstos en els serveis 
d’ambulàncies de suport vital bàsic i avan
çat de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-20582/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quins canvis són previstos a la ciutat de Reus en els 
recursos mòbils i la seva tipologia, la cobertura horà-
ria, el nombre de personal i el seu perfil professional i 
el nombre de vehicles de suport vital bàsic i suport vi-
tal avançat en el nou concurs de transport sanitari que 
s’ha d’implementar passat l’estiu?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis previstos en els serveis 
d’ambulàncies de suport vital bàsic i avan
çat de Tarragona
Tram. 314-20583/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-

ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quins canvis són previstos a la ciutat de Tarragona 
en els recursos mòbils i la seva tipologia, la cobertura 
horària, el nombre de personal i el seu perfil professi-
onal i el nombre de vehicles de suport vital bàsic i su-
port vital avançat en el nou concurs de transport sani-
tari que s’ha d’implementar passat l’estiu?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis previstos en els serveis 
d’ambulàncies de suport vital bàsic i avan
çat del Tarragonès
Tram. 314-20584/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quins canvis són previstos al Tarragonès en els re-
cursos mòbils i la seva tipologia, la cobertura horària, 
el nombre de personal i el seu perfil professional i el 
nombre de vehicles de suport vital bàsic i suport vi-
tal avançat en el nou concurs de transport sanitari que 
s’ha d’implementar passat l’estiu?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions degudes a l’àmbit ge
ogràfic en la prestació del servei de les em
preses adjudicatàries del transport sanitari
Tram. 314-20585/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121383 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– L’àmbit geogràfic en què operen les empreses adju-
dicatàries del transport sanitari en la modalitat urgent 
i no urgent limita la prestació del servei a persones que 
han de ser tractades en un àmbit territorial diferent del 
que li correspon per la seva residència?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la prestació del ser
vei de transport sanitari fora de l’àmbit terri
torial propi
Tram. 314-20586/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– El Departament de Salut garanteix el servei de 
transport sanitari a les persones que han de ser ate-
ses fora del seu àmbit territorial i en un altre centre 

que no és el de referència de nivell terciari, si ho ne-
cessiten?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el transport sanitari específic per als 
pacients de l’Institut Guttmann
Tram. 314-20587/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121385 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El concurs del transport sanitari preveu un lot especí-
fic per atendre la singularitat dels pacients atesos per 
l’Institut Guttmann.

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

– Aquest servei està adreçat a tots els pacients que ne-
cessiten transport?

– Aquest servei cobreix tot el territori de Catalunya 
per pacients que han de ser atesos en aquest centre?

– Per quins motius des d’aquest Institut s’informa als 
pacients de la regió sanitària de Tarragona que només 
poden ser traslladats des de l’Institut fins a Cubelles i 
a la inversa?

– Aquest lot només cobreix la província de Barcelona?

– Quin territoris cobreix aquest lot?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abocador supracomarcal de Fígols 
de Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 314-20588/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 121428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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.

Fa poques setmanes s’ha posat en funcionament l’abo-
cador supracomarcal ubicat a Fígols de Tremp, nucli 
del municipi de Tremp impulsat i finançat pel Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat.

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

– Quin és l’import d’adjudicació? Quin és l’import de 
la liquidació de l’obra?

– Quines obres complementàries s’han executat? Per 
quin import?

– Quina és la inversió total efectuada per la Gene-
ralitat en aquest abocador incloent la compra de ter-
renys? Quins imports corresponen a la compra de 
terrenys? Quins a projectes tècnics? Quins a obra ci-
vil?

– Atès el caràcter supracomarcal de la instal·lació i 
l’origen dels fons, quins mecanismes de control i tutela 
per part de l’Agència de Residus estan previstos? Quin 
és el rol previst per les institucions públiques del Pa-
llars Sobirà, Alta Ribagorça i la Vall d’Aran?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Òscar Ordeig i Molist
Diputat GP SOC Diputat GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ajut directe que atorga el Departa
ment d’Empresa i Ocupació al Consell Co
marcal del Pallars Jussà
Tram. 314-20589/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

un altre diputat del GP SOC

Reg. 121429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, 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.

Des de fa tres anys el Departament d’Empresa i Ocu-
pació atorga puntualment un ajut directe, sense con-
currència pública ni publicitat, de 60.000 euros al 
Consell Comarcal del Pallars Jussà.

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

– Quin és el destí exacte, desglossat per exercicis, d’a-
quests diners (sous, estudis encarregats, lloguers, etc.)?

– Quines són les titulacions exigides pel personal con-
tractat al llarg d’aquests anys i quin és el mecanisme 
administratiu per fer la selecció del mateix?

– Quantes accions concretes s’han dut a terme? Qui-
nes?

– Quina és la durada prevista per aquesta ajuda extra-
ordinària?

– Es pensa implementar aquest sistema d’ajut a altres 
comarques?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Alícia Romero Llano Òscar Ordeig i Molist
Diputada GP SOC Diputat GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Institut de Roda de 
Berà (Tarragonès)
Tram. 314-20590/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Parlament de Catalunya va aprovar, el 27 d’octu-
bre de 2011, la Resolució 351/IX en la qual s’instava 
el Govern a «reiniciar les obres de construcció del nou 
institut de Roda de Berà». Avui dia, no hi ha cap cons-
tància que aquest fet s’hagi portat a terme, per això: 

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern fins 
avui en relació a la construcció del nou IES Roda de 
Berà en el municipi de Roda de Berà?

– En quin estat de tramitació es troba actualment el 
projecte de construcció del nou IES Roda de Berà, en 
el municipi de Roda de Berà?

– Quin calendari d’obres té actualment el Govern amb 
relació al projecte de construcció del nou IES Roda de 
Berà, en el municipi de Roda de Berà?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de la prestació de les te
ràpies respiratòries domiciliàries
Tram. 314-20591/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-

ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és l’empresa encarregada de la prestació de 
teràpies respiratòries domiciliàries?

– Quina és la durada del concurs? Quin és l’import d’ad-
judicació?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores diàries d’ús dels 
aparells de la prestació de les teràpies res
piratòries domiciliàries
Tram. 314-20592/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– Existeix un mínim d’utilització d’hores diàries dels 
aparells de la prestació de teràpies respiratòries per a 
tenir dret a aquesta prestació domiciliària regulada pel 
Govern?

– Qui decideix les hores d’utilització diària?

– La prescripció d’hores diària és mèdica?

– Quina és la relació de casos dels darrers dos anys en 
què la prescripció mèdica és menor al mínim d’hores 
diàries establerta per l’Ordre SSS/416/2002, de 10 de 
desembre, per la qual es regula la prestació de tècni-
ques de teràpia respiratòria domiciliària, i quina alter-
nativa s’ha donat al pacient?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aparells de pressió positi
va contínua en la via aèria que han estat re
tirats
Tram. 314-20593/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

– Quants aparells de pressió positiva contínua en la via 
aèria (CPAP) han estat retirats els darrers dos anys per 
no assolir el compliment del mínim d’hores d’utilitza-
ció diàries i quina alternativa s’ha donat als pacients, 
en nombre total i desglossat per regions sanitàries?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’enquesta elaborada per als mitjans 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals sobre les eleccions a la presidència 
del Futbol Club Barcelona
Tram. 314-20594/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA

Reg. 121441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Quant va costar l’enquesta sobre les eleccions del 
Barça que va elaborar una empresa privada per als 
mitjans de la CCMA?

2) Quin procés d’adjudicació es va seguir per a con-
tractar aquesta enquesta?

3) Sota quins criteris i justificació es considera adient 
fer aquesta despesa, a càrrec dels pressupostos dels 
mitjans de comunicació públics de Catalunya, per a fer 
enquesta sobre les eleccions d’una entitat privada?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015 

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els reforços d’estiu per a cobrir l’incre
ment de la demanda d’assistència sanitària 
a Roda de Berà (Tarragonès)
Tram. 314-20595/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 121458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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: 

El municipi de Roda de Berà, a l’igual que molts altres 
de la costa tarragonina, veu incrementada notablement 
la seva població en època estival.

– Quins són els reforços d’estiu que destina el Depar-
tament de Salut a cobrir l’augment de demanda d’as-
sistència sanitària al municipi de Roda de Berà?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a evitar 
el tancament de l’empresa Valeo de Marto
relles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20596/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del GP SOC

Reg. 121459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures ha dut a terme el Govern per evitar 
el tancament de l’empresa Valeo de Martorelles?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2015 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes per a evitar el 
tancament de l’empresa Valeo de Martore
lles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20597/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del GP SOC

Reg. 121460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines accions pensa dur a terme el Govern de la 
Generalitat per evitar el tancament de l’empresa Valeo 
de Martorelles?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2015 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació que té amb relació a la 
situació de l’empresa Valeo de Martorelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-20598/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del GP SOC

Reg. 121461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina informació té el Govern sobre el procés que 
està patint l’empresa Valeo de Martorelles?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2015 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses com a autoritat la
boral arran de la situació de l’empresa Valeo 
de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20599/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del GP SOC

Reg. 121462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures ha emprès el Govern, com a autori-
tat laboral, davant la situació en què es troba l’empresa 
Valeo de Martorelles?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2015 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment de la situació dels tre
balladors de l’empresa Valeo de Martorelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-20600/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del GP SOC

Reg. 121463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin seguiment està realitzant el Govern sobre la si-
tuació en què es troben els i les treballadores de l’em-
presa Valeo de Martorelles?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2015 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació entre la direcció i el co
mitè d’empresa de Valeo, a Martorelles (Va
llès Oriental)
Tram. 314-20601/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del GP SOC

Reg. 121464 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina informació té el Govern sobre el procés de 
negociació que s’està portant a terme entre la direc-
ció de l’empresa Valeo de Martorelles i el seu comitè 
d’empresa?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2015 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies rebudes pel Depar
tament d’Interior amb relació a l’actuació 
d’empreses que presten serveis de vigilàn
cia en dependències del Departament
Tram. 314-20602/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121465 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Departament d’Interior ha rebut denúncies per 
l’actuació d’algunes empreses que presten serveis de 
vigilància en dependències del Departament?

– Quantes ha rebut i en quines dates?

– Quins són els incompliments de les empreses que es 
denunciaven?

– Aquests incompliments comporten l’incompliment 
del contracte i dels plecs de condicions i la possible 
resolució del contracte?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme pel De
partament d’Interior amb relació a incompli
ments d’empreses que presten serveis de vi
gilància en dependències del Departament
Tram. 314-20603/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121466 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
d’Interior davant de les denúncies que ha rebut per in-
compliments d’algunes empreses que presten serveis 
de vigilància en dependències del Departament?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plecs de condicions dels contrac
tes reguladors de la prestació de serveis de 
vigilància privada al Departament d’Interior
Tram. 314-20604/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121467 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Els plecs de condicions dels contractes que regulen 
la prestació de serveis de vigilància privada pel De-
partament d’Interior exigeixen que les empreses que 
els presten estiguin adscrites al conveni nacional del 
sector?

– Si la resposta és afirmativa, què succeeix en els supò-
sits que l’empresa es despengi de l’esmentat conveni?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment del pagament puntu
al dels sous dels treballadors de seguretat 
privada que presten serveis al Departament 
d’Interior
Tram. 314-20605/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121468 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Departament d’Interior pot garantir que els treba-
lladors que presten serveis de seguretat privada en les 
seves dependències cobren de les seves empreses quan 
correspon?

– Quines actuacions fan per garantir-ho?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies rebudes amb relació a 
l’actuació d’empreses que presten serveis 
de vigilància en dependències dels depar
taments
Tram. 314-20606/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121469 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 ha rebut denúncies per l’actuació d’algu-
nes empreses que presten serveis de vigilància en de-
pendències dels departaments?
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– Quantes ha rebut i en quines dates?

– Quins són els incompliments de les empreses que es 
denunciaven?

– Aquests incompliments comporten l’incompliment 
del contracte i dels plecs de condicions i la possible 
resolució del contracte?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme amb 
relació a les denúncies per incompliments 
d’empreses que presten serveis de vigilàn
cia en dependències dels departaments
Tram. 314-20607/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions ha dut a terme el Govern davant 
de les denúncies que ha rebut per incompliments d’al-
gunes empreses que presten serveis de vigilància en 
dependències dels departaments?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plecs de condicions dels contrac
tes reguladors de la prestació de serveis de 
vigilància privada als departaments
Tram. 314-20608/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Els plecs de condicions dels contractes que regulen 
la prestació de serveis de vigilància privada pels de-
partaments exigeixen que les empreses que els presten 
estiguin adscrites al conveni nacional del sector?

– Si la resposta és afirmativa, què succeeix en els supò-
sits que l’empresa es despengi de l’esmentat conveni?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment del pagament puntual 
dels sous dels treballadors de seguretat pri
vada que presten serveis als departaments
Tram. 314-20609/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 121472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

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 pot garantir que els treballadors que pres-
ten serveis de seguretat privada en les seves dependèn-
cies cobren de les seves empreses quan correspon?

– Quines actuacions fan per garantir-ho?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre l’en
questa elaborada per als mitjans de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre les eleccions a la presidència del Fut
bol Club Barcelona
Tram. 325-00096/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA

Reg. 121442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta per escrit.

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

1) Quant va costar l’enquesta sobre les eleccions del 
Barça que va elaborar una empresa privada per als 
mitjans de la CCMA?

2) Quin procés d’adjudicació es va seguir per a con-
tractar aquesta enquesta?

3) Sota quins criteris i justificació es considera adient 
fer aquesta despesa, a càrrec dels pressupostos dels 
mitjans de comunicació públics de Catalunya, per a fer 
enquesta sobre les eleccions d’una entitat privada?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA
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