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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’infància
Tram. 310-00517/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les 
illes Medes
Tram. 310-00518/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació i la seva actuació amb relació a la vaga in-
definida dels treballadors subcontractats, autònoms i falsos 
autònoms de Movistar, de Telefónica, SA
Tram. 310-00519/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa Grans Actius, de lluita contra l’atur de les 
persones de més de quaranta-cinc anys
Tram. 310-00520/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les finances locals
Tram. 310-00521/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el trasllat de la seu de l’Agència Tributària de Cata-
lunya i d’altres dependències administratives de la Gene-
ralitat
Tram. 310-00522/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el fons de recerca i innovació atorgats pel programa 
europeu Horitzó 2020
Tram. 310-00523/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’activitat cultural de la diada de Sant Jordi del 2015
Tram. 310-00524/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la votació del projecte Castor en el Parlament Eu-
ropeu
Tram. 310-00525/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política amb relació als mitjans de comunicació
Tram. 310-00526/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments en l’àmbit social
Tram. 310-00527/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de peatges
Tram. 310-00528/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la marxa d’empreses de Catalunya 
a altres llocs de l’Estat
Tram. 317-00302/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la relació i el diàleg amb els ajunta-
ments i el suport del Govern al món local
Tram. 317-00303/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els motius i les conseqüències de 
la data escollida per a celebrar les eleccions al Parlament
Tram. 317-00304/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’informe de la Fundació BBVA-Ivie 
«Serveis públics, diferències territorials i igualtat d’oportuni-
tats» amb relació a l’àmbit educatiu i sanitari
Tram. 317-00305/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el suport mutu amb Esquerra Re-
publicana de Catalunya en la perspectiva de les eleccions 
municipals
Tram. 317-00306/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures per a guanyar la batalla 
contra la desocupació i el que hi pot aportar l’aprovació de la 
Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
Tram. 317-00307/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el model educatiu a Catalunya
Tram. 317-00308/10
Substanciació p. 10
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mort d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18661/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de l’expedient informatiu amb relació a la mort 
d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 
25 de desembre de 2014
Tram. 314-18662/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
decisió de traslladar un pacient amb infart de miocardi de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18663/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
capteniment amb relació al pacient que va morir en el trasllat 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18664/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a l’obertura les vint-i-quatre hores del servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-18665/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a l’obertura les vint-i-quatre hores del servei 
d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilano-
va, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-18666/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a l’obertura les vint-i-quatre hores del servei d’he-
modinàmica de l’Hospi tal Universitari Joan XXIII, de Tarra-
gona
Tram. 314-18667/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reordenació horària i el calendari d’implementació del ser-
vei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-18668/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les necessitats detectades per a la reordenació horària del 
servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-18669/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de l’avaluació feta el 2014 amb relació al funcio-
nament del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 314-18670/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya da-
vant l’alerta de l’Agència Espanyola de Medicaments sobre 
tintes i agulles de tatuatge possiblement contaminats
Tram. 314-19281/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura dels serveis preventius d’atenció d’infants i ado-
lescents en risc el 2013 i el 2014
Tram. 314-19303/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
infants de zero a cinc anys acollits en centres residencials 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19304/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
infants tutelats que estaven en acolliment familiar i que van 
ingressar en centres residencials el 2013 i el 2014
Tram. 314-19313/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
prestacions per a infants i adolescents acollits en família ali-
ena el 2013 i el 2014
Tram. 314-19314/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes informatius adreçats a infants i adolescents el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19318/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes adreçats a infants i adolescents el 2013 i el 2014
Tram. 314-19319/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels programes adreçats a infants i adolescents 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19320/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis d’intervenció socioeducativa per a famílies amb in-
fants i adolescents en risc
Tram. 314-19322/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis itinerants d’atenció d’infants i adolescents en risc
Tram. 314-19323/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
prestacions per a infants i adolescents en situació de risc 
greu el 2013 i el 2014
Tram. 314-19328/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes subvencionats d’atenció social i educativa da-
vant situacions de risc del 2013 i el 2014
Tram. 314-19329/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres oberts del 2013 i el 2014
Tram. 314-19330/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres oberts amb acreditació per a rebre frui-
tes i hortalisses del 2013 i el 2014
Tram. 314-19331/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds d’acolliment en família aliena del 2013 i el 2014
Tram. 314-19333/10
Resposta del Govern p. 15
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acolliments en família aliena del 2013 i el 2014
Tram. 314-19334/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes d’acolliment en família extensa del 2013 i el 2014
Tram. 314-19335/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acolliments en família extensa del 2013 i el 2014
Tram. 314-19336/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa del programa de suport a les famílies extenses del 
2013 i el 2014
Tram. 314-19337/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
beneficiaris de la prestació per a infants i adolescents tute-
lats acollits en una família extensa el 2013 i el 2014
Tram. 314-19338/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents retornats amb llur família 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19339/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
cases d’infants per a infants i adolescents en situació de risc 
greu o desemparament el 2013 i el 2014
Tram. 314-19340/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents atesos en cases d’infants 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19341/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses de les cases d’infants el 2013 i el 2014
Tram. 314-19342/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents atesos en el programa «Edu-
cant en la responsabilitat» el 2013 i el 2014
Tram. 314-19348/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les xerrades per a la prevenció del maltractament infantil del 
2013 i el 2014
Tram. 314-19351/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels convenis amb les entitats d’educació en el lleure 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19355/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques per a participar en activitats d’entitats d’educació en 
el lleure el 2013 i el 2014
Tram. 314-19356/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats de lleure per a promocionar la participació en caus 
i esplais el 2013 i el 2014
Tram. 314-19357/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de participants en els programes d’atenció a famí-
lies adoptives el 2013 i el 2014
Tram. 314-19360/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
baixos dels habitatges públics del carrer de la Química, de 
Barcelona
Tram. 314-19372/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
beneficiaris dels bancs d’aliments
Tram. 314-19377/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides pressupostàries destinades a la suficiència alimen-
tària el 2015
Tram. 314-19378/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
usuaris dels canals de distribució d’aliments i productes per 
a cobrir les necessitats bàsiques
Tram. 314-19379/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions als bancs d’aliments en el període 2011-2014
Tram. 314-19380/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors en situació de vulnerabilitat social que 
són usuaris dels serveis socials bàsics
Tram. 314-19381/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la unificació de la direcció d’equips d’atenció pri-
mària a la regió metropolitana nord
Tram. 314-19395/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) 
de cedir sòl municipal per a construir-hi un centre d’atenció 
primària
Tram. 314-19454/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
nevada del 4 de febrer de 2015 i sobre la situació de conflicte 
en el Cos de Bombers Voluntaris
Tram. 314-19472/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dimissió dels caps i sotscaps dels bombers voluntaris de 
la província de Lleida
Tram. 314-19478/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de control del brot de sarna que afecta la població 
de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19492/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de casos de sarna entre la població de cabra his-
pànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19493/10
Resposta del Govern p. 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detecció del primer cas de sarna entre la població de cabra 
hispànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19494/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de les mostres que van confirmar la presència de 
sarna entre la població de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19495/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural va tenir coneixement de la 
detecció del primer cas de sarna entre la població de cabra 
hispànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19496/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa de les mesures de control del brot de sar-
na que afecta la població de cabra hispànica del Parc Natu-
ral dels Ports
Tram. 314-19497/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització per a abatre exemplars de cabra hispàni-
ca afectats de sarna a la Reserva Nacional de Caça dels 
Ports
Tram. 314-19498/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes amb altres administracions sobre les mesures de 
control del brot de sarna que afecta la població de cabra his-
pànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19499/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diligència en la detecció i posada en marxa de mesures de 
control del brot de sarna que afecta la població de cabra his-
pànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19500/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
repercussions de la sarna sobre la població de cabra hispà-
nica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19501/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
possible tancament i el trasllat de la Clínica Barceloneta, de 
Barcelona
Tram. 314-19513/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a evitar els abocaments de purins
Tram. 314-19514/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contingut del Pla conjunt 047 pel que fa a les dejeccions 
ramaderes
Tram. 314-19515/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regularització de la gestió dels purins
Tram. 314-19516/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat i les condicions de seguretat de l’edifici i les instal-
lacions del Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19523/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades al Parc de Bombers de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-19524/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
brot de sarna detectat entre la població de cabra hispànica 
del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19556/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dimissions de comandaments de parcs de bom-
bers voluntaris
Tram. 314-19559/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de parcs de bombers voluntaris que s’han tancat
Tram. 314-19560/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament del Parc de Bombers de Vila-rodona (Alt Camp)
Tram. 314-19561/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun-
taris del Camp de Tarragona
Tram. 314-19562/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun-
taris de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-19563/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun-
taris de Lleida
Tram. 314-19564/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun-
taris del Pirineu
Tram. 314-19565/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun-
taris de Girona
Tram. 314-19566/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes dels tancaments de parcs de bombers volun-
taris
Tram. 314-19567/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de l’operativitat dels parcs de bombers vo-
luntaris
Tram. 314-19568/10
Resposta del Govern p. 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la cobertura sanitària per als bombers volun-
taris en llurs tasques de servei
Tram. 314-19569/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de revisar el model mixt de bombers
Tram. 314-19570/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls de converses amb els representants dels bombers 
voluntaris
Tram. 314-19572/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actitud del director general de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments envers els bombers voluntaris
Tram. 314-19573/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de fer cessar el director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments
Tram. 314-19574/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equips de què van disposar els bombers i els mossos d’es-
quadra per a atendre l’emergència provocada per l’explosió 
a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19589/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equips d’autoprotecció que portaven els bombers i els mos-
sos d’esquadra per a atendre l’emergència provocada per 
l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19590/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que tenien els bombers i els mossos d’esqua-
dra dels protocols a seguir en cas d’accident químic el dia 
de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19591/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i 
Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
Tram. 314-19597/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de conservació i el material del Parc de Bombers de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19598/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes dels usuaris de l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-19600/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició del Consell d’Administració de l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-19602/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució de consens entre els ajuntaments de Martorell i Sant 

Esteve Sesrovires i el Departament de Territori i Sostenibili-
tat per al desdoblament de la carretera B-224
Tram. 314-19633/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació pública de la part modificada de l’estudi informa-
tiu aprovat el 2011 amb relació al desdoblament de la carre-
tera B-224
Tram. 314-19634/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les actuacions de millorament de la seguretat 
viària de la carretera B-224 previstes per al darrer trimestre 
del 2014
Tram. 314-19635/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del projecte de reparcel·lació del polígon Sesrovi-
res amb relació al desdoblament de la carretera B-224
Tram. 314-19636/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una rotonda al sector de Can Margarit, a Sant 
Esteve Sesrovires
Tram. 314-19637/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del registre de càncer a Tarragona i a Girona
Tram. 314-19649/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mapa de la incidència del càncer del 2003 al 2013
Tram. 314-19650/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de control de l’Agència de Salut Pública des de 
l’inici de la descontaminació de Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-19651/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les doules i els requeriments de col·lectius de llevadors i del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
Tram. 314-19653/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cribratge nutricional en centres del sistema sanitari públic i 
el pla de nutrició
Tram. 314-19654/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació d’un contracte de consultoria feta pel Consorci 
de Salut i Social de Catalunya
Tram. 314-19871/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la prohibició d’entrar banderes de Palestina i pancartes en 
àrab al partit de bàsquet entre el FC Barcelona i el Maccabi 
Tel Aviv del 12 de març de 2015
Tram. 314-19882/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés dels periodistes a la concentració de Pegida a l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès) l’11 de març de 2015
Tram. 314-19883/10
Resposta del Govern p. 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la requisa de la càmera fotogràfica d’un periodista durant la 
concentració de Pegida a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès) l’11 de març de 2015
Tram. 314-19884/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa concessionària de l’atenció telefònica del Sistema 
d’Emergències Mèdiques
Tram. 314-19887/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa concessionària de l’atenció telefònica de Sanitat 
Respon
Tram. 314-19888/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes a clíniques dentals el 2013 i el 2014
Tram. 314-19914/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les queixes rebudes amb relació a clíniques dentals el 2013 
i el 2014
Tram. 314-19915/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una suposada estafa en una clínica dental de Girona
Tram. 314-19916/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia per estafa feta pels pacients d’una clínica dental 
de Girona
Tram. 314-19917/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació a una suposada estafa en 
una clínica dental de Girona
Tram. 314-19918/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inspecció feta a una clínica dental de Girona denunciada 
per estafa
Tram. 314-19919/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa sanitària del 2010 ençà
Tram. 314-19926/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls de l’aigua de l’Agència de Salut Pública a la zona de 
Flix (Ribera d’Ebre) en el període 2010-2014
Tram. 314-19955/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes rebudes per la manca de representació de la plura-
litat dels professionals sanitaris en el programa .Cat dedicat 
a la crisi i la sanitat
Tram. 314-20030/10
Resposta del Govern p. 41

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 director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el criteri per a escollir els 
participants del programa .Cat del 5 de març de 2015
Tram. 323-00125/10
Retirada p. 41

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’infància
Tram. 310-00517/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les 
illes Medes
Tram. 310-00518/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació i la seva actuació amb relació a la vaga in-
definida dels treballadors subcontractats, autònoms i falsos 
autònoms de Movistar, de Telefónica, SA
Tram. 310-00519/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa Grans Actius, de lluita contra l’atur de les 
persones de més de quaranta-cinc anys
Tram. 310-00520/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les finances locals
Tram. 310-00521/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el trasllat de la seu de l’Agència Tributària de Cata-
lunya i d’altres dependències administratives de la Gene-
ralitat
Tram. 310-00522/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el fons de recerca i innovació atorgats pel programa 
europeu Horitzó 2020
Tram. 310-00523/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’activitat cultural de la diada de Sant Jordi del 2015
Tram. 310-00524/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la votació del projecte Castor en el Parlament Eu-
ropeu
Tram. 310-00525/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política amb relació als mitjans de comunicació
Tram. 310-00526/10
Anunci p. 44
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments en l’àmbit social
Tram. 310-00527/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de peatges
Tram. 310-00528/10
Anunci p. 45

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00302/10
Anunci p. 45

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00303/10
Anunci p. 45

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00304/10
Anunci p. 45

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00305/10
Anunci p. 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00306/10
Anunci p. 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00307/10
Anunci p. 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00308/10
Anunci p. 46

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atorgament de subvencions a The Parliament Magazine o a 
Dods Parliamentary Communications
Tram. 314-20196/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació Ernest Lluch, de la línia 5 del metro
Tram. 314-20197/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat de la seu de l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 314-20198/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper del director gerent de l’Institut Català de la Salut en 
el cas del metge i alcalde de Barbens (Pla d’Urgell)
Tram. 314-20199/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
valors màxims permesos de benzè i butadiè a l’atmosfera
Tram. 314-20200/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
valors de benzè i butadiè detectats a l’atmosfera al Morell, 
Perafort i Puigdelfí (Tarragonès) en el període 2012-2014
Tram. 314-20201/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb 
relació als alts nivells de butadiè al Morell, Perafort i Puigdelfí 
(Tarragonès)
Tram. 314-20202/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de la qualitat de l’aire als municipis propers als polí-
gons químics Nord i Sud del Tarragonès
Tram. 314-20203/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació dels ajuntaments, la Universitat Rovira i Virgili, les 
empreses i les entitats ecologistes en el control de la qualitat 
de l’aire als polígons químics Nord i Sud del Tarragonès
Tram. 314-20204/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de noves estacions de la xarxa de vigilància atmos-
fèrica al Morell, Vilallonga del Camp i la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-20205/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper de l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de 
Tarragona en el control de la qualitat de l’aire
Tram. 314-20206/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells de benzè i de butadiè perjudicials per a la salut
Tram. 314-20207/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels equips d’assessorament i orientació psicope-
dagògics de finançament públic als instituts
Tram. 314-20208/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del personal d’infermeria de finançament públic 
als instituts
Tram. 314-20209/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del personal d’infermeria de finançament públic 
als instituts
Tram. 314-20210/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents amb violència als centres públics d’ensenyament 
del curs 2002-2003 ençà
Tram. 314-20211/10
Formulació p. 52
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’infància
Tram. 310-00517/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el Pla rector d’ús i gestió de 
l’àrea protegida de les illes Medes
Tram. 310-00518/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació i la seva actua-
ció amb relació a la vaga indefinida dels tre-
balladors subcontractats, autònoms i falsos 
autònoms de Movistar, de Telefónica, SA
Tram. 310-00519/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el programa Grans Actius, de 
lluita contra l’atur de les persones de més 
de quaranta-cinc anys
Tram. 310-00520/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les finances locals
Tram. 310-00521/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el trasllat de la seu de l’Agència 
Tributària de Catalunya i d’altres dependèn-
cies administratives de la Generalitat
Tram. 310-00522/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el fons de recerca i innovació 
atorgats pel programa europeu Horitzó 2020
Tram. 310-00523/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’activitat cultural de la diada de 
Sant Jordi del 2015
Tram. 310-00524/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la votació del projecte Castor 
en el Parlament Europeu
Tram. 310-00525/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política amb relació als mit-
jans de comunicació
Tram. 310-00526/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els impagaments en l’àmbit social
Tram. 310-00527/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política de peatges
Tram. 310-00528/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la mar-
xa d’empreses de Catalunya a altres llocs de 
l’Estat
Tram. 317-00302/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la relació i 
el diàleg amb els ajuntaments i el suport del 
Govern al món local
Tram. 317-00303/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius i 
les conseqüències de la data escollida per a 
celebrar les eleccions al Parlament
Tram. 317-00304/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’informe de 
la Fundació BBVA-Ivie «Serveis públics, di-
ferències territorials i igualtat d’oportuni-
tats» amb relació a l’àmbit educatiu i sanitari
Tram. 317-00305/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el suport mu-
tu amb Esquerra Republicana de Catalunya 
en la perspectiva de les eleccions municipals
Tram. 317-00306/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a guanyar la batalla contra la desocupa-
ció i el que hi pot aportar l’aprovació de la 
Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 317-00307/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el model 
educatiu a Catalunya
Tram. 317-00308/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mort d’un pacient durant el trasllat 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tar-
ragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge 
el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18661/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
18661/10 a 314-18670/10 us informo del següent:

La informació sol·licitada en aquestes preguntes va ser 
àmpliament detallada a la Comissió de Salut pel con-
seller de Salut en la sessió informativa i les preguntes 
orals sobre la temàtica plantejada que es van substan-
ciar el dia 26 de febrer de 2015.

D’altra banda, i pel que fa concretament a l’expedi-
ent informatiu instat pel Departament de Salut sobre 
aquest cas, la diputada que formula les preguntes va 
consultar aquesta documentació a la seu del Departa-
ment el passat 24 de març de 2015.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’expedient infor-
matiu amb relació a la mort d’un pacient du-
rant el trasllat de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18662/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió de traslladar un pacient amb 
infart de miocardi de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18663/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el capteniment amb relació al pacient que 
va morir en el trasllat de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18664/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a l’obertura les vint-i-
quatre hores del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-18665/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a l’obertura les vint-i-
quatre hores del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
de Lleida (Segrià)
Tram. 314-18666/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió per a l’obertura les vint-i-quatre 
hores del servei d’hemodinàmica de l’Hospi-
tal Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-18667/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reordenació horària i el calendari 
d’implementació del servei d’hemodinàmica 
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-18668/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les necessitats detectades per a la reor-
denació horària del servei d’hemodinàmica 
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-18669/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’avaluació feta el 
2014 amb relació al funcionament del ser-
vei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 314-18670/10

Resposta del Govern
Reg. 115066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18661/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya davant l’alerta de 
l’Agència Espanyola de Medicaments so-
bre tintes i agulles de tatuatge possiblement 
contaminats
Tram. 314-19281/10

Resposta del Govern
Reg. 115067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19281/10 us 
informo del següent:

Les alertes que comunica l’Agència Espanyola de Me-
dicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) a Catalunya 
són rebudes, coordinades i gestionades pel Servei de 
Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Sub-
direcció General de Farmàcia de la Direcció General 
d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Davant d’una alerta sanitària de medicaments i pro-
ductes sanitaris, el Servei de Control Farmacèutic po-
sa en marxa el procediment de comunicació i actuació 
establert. Si l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
rep alguna comunicació d’alerta per tints, pigments i 
agulles de tatuatge i pírcing del Servei de Control Far-
macèutic, aquesta informació es posa en coneixement 
dels serveis regionals de l’Agència i de l’Administra-
ció local, mitjançant l’Associació Catalana de Muni-
cipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que és 
l’Administració competent en matèria de control i vi-
gilància dels centres i establiments de tatuatge, pírcing 
i micropigmentació.

En relació amb la comunicació rebuda del Servei de 
Control Farmacèutic en data 18 d’agost de 2014, en la 
qual s’informava que l’AEMPS havia emès una no-
ta informativa referent a uns lots de tints i agulles de 
tatuatge possiblement contaminats, des del Departa-
ment de Salut es va desestimar la seva difusió com a 
alerta atès que es tractava d’informació d’un possible 
problema localitzat als Estats Units d’Amèrica.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura dels serveis preventius 
d’atenció d’infants i adolescents en risc el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19303/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19303/10, 
314-19304/10, 314-19313/10, 314-19314/10,314-19318/10, 
314-19319/10, 314-19320/10, 314-19322/10, 314-19323/10, 
314-19328/10, 314-19329/10, 314-19330/10, 314-19331/10, 
314-19333/10, 314-19334/10, 314-19335/10, 314-19336/10, 
314-19337/10, 314-19338/10, 314-19339/10, 314-19340/10, 
314-19341/10, 314-19342/10, 314-19348/10 i 314-19351/10 
us informo que la informació referent a l’any 2013 és 
pública i es pot consultar a la pàgina web del Depar-
tament de Benestar Social i Família, per una banda a 
l’apartat El Departament, Memòries i informes anuals 
i de l’altra a Àmbits temàtics, Serveis Socials, Estadís-
tiques, Mapa de Serveis Socials.

En relació amb les dades de l’any 2014, actualment 
s’està ultimant l’extracció de les dades i es preveu que 
la Memòria del Departament 2014 es publiqui durant 
aquest primer semestre d’enguany. La informació refe-
rent als recursos d’infància del Mapa de Serveis Soci-
als del 2014 és pública.

D’altra banda us informo que a data 31 de desembre 
de 2013, el percentatge d’infants entre els 0 i 5 anys 
acollits en centres residencials era del 20% respecte al 
total d’infants entre els 0 i 5 anys tutelats, mentre que a 
data 31 de desembre de 2014, va ser del 19,6%.

L’any 2013 un 3,1% dels infants tutelats acollits en fa-
mília extensa i un 4,7% dels infants tutelats acollits en 
família aliena van ingressar en un centre residencial. 
L’any 2014, un 3,5% dels infants tutelats acollits en fa-
mília extensa i un 6% dels infants tutelats acollits en 
família aliena van ingressar en un centre residencial.

L’any 2013, el número d’infants acollits en família ali-
ena va ser de 966 i l’any 2014 va ser de 969.

Us fem avinent que durant l’any 2014 s’han implemen-
tat 7 serveis itinerants d’atenció a infants i adolescents 
en risc i les seves famílies i 14 serveis d’intervenció 
socioeducativa amb famílies amb infants de 0 a 3 anys 
en risc i amb infants i adolescents en risc.

Pel que fa al programa Educant en la responsabilitat, 
us informo que el nombre de denúncies derivades al 
programa l’any 2013 va ser de 690, i l’any 2014, de 
845. El cost del programa va ser de 10.316,6€ l’any 
2013 i de 10.200€ l’any 2014. Aquest cost no inclou el 

cost de personal, atès que és equip propi i està com-
posat per una psicòloga, dos educadors i una auxiliar 
administrativa.

Amb relació a les entitats beneficiàries de subvenci-
ons, us informo que la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, estableix que els òrgans 
administratius concedents han de publicat en el diari 
oficial corresponent, i en els termes que es fixin per re-
glament, les subvencions concedides amb expressió de 
la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari 
al qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida 
i la finalitat o finalitats de la subvenció.

No és necessària la publicació al diari oficial de la con-
cessió de les subvencions quan els imports de les sub-
vencions concedides, individualment considerades, si-
guin d’una quantia inferior als 3.000 euros. En aquests 
casos se’n farà la publicitat preceptiva als webs o als 
taulers d’anuncis de l’Administració competent.

El Pla director de formació, dissenyat pel Departament 
de Benestar Social i Família, estableix els principis 
bàsics de l’estratègia formativa adreçada a la comuni-
tat professional del Sistema català de serveis socials, 
tant del Departament de Benestar Social i Família i 
de la Generalitat, com també dels consells comarcals, 
ajuntaments i serveis d’iniciativa privada, que formen 
part d ela xarxa de serveis socials d’atenció pública. 
Així, pel que fa a cursos sobre prevenció del maltrac-
tament infantil, l’any 2013 se’n van oferir 30, als quals 
van assistir 962 professionals, i durant l’any 2014 es 
van oferir 36 cursos amb una assistència de 1.250 pro-
fessionals.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els infants de zero a cinc anys acollits 
en centres residencials el 2013 i el 2014
Tram. 314-19304/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.
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Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre els infants tutelats que estaven en 
acolliment familiar i que van ingressar en cen-
tres residencials el 2013 i el 2014
Tram. 314-19313/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions per a infants i ado-
lescents acollits en família aliena el 2013 i el 
2014
Tram. 314-19314/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes informatius adreçats a 
infants i adolescents el 2013 i el 2014
Tram. 314-19318/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes adreçats a infants i 
adolescents el 2013 i el 2014
Tram. 314-19319/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost dels programes adre-
çats a infants i adolescents el 2013 i el 2014
Tram. 314-19320/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis d’intervenció socioeduca-
tiva per a famílies amb infants i adolescents 
en risc
Tram. 314-19322/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis itinerants d’atenció d’in-
fants i adolescents en risc
Tram. 314-19323/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions per a infants i ado-
lescents en situació de risc greu el 2013 i el 
2014
Tram. 314-19328/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes subvencionats d’aten-
ció social i educativa davant situacions de 
risc del 2013 i el 2014
Tram. 314-19329/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres oberts del 2013 
i el 2014
Tram. 314-19330/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de centres oberts amb 
acreditació per a rebre fruites i hortalisses 
del 2013 i el 2014
Tram. 314-19331/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds d’acolliment en família 
aliena del 2013 i el 2014
Tram. 314-19333/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acolliments en família aliena del 
2013 i el 2014
Tram. 314-19334/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes d’acolliment en família 
extensa del 2013 i el 2014
Tram. 314-19335/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acolliments en família extensa del 
2013 i el 2014
Tram. 314-19336/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa del programa de suport a 
les famílies extenses del 2013 i el 2014
Tram. 314-19337/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els beneficiaris de la prestació per a 
infants i adolescents tutelats acollits en una 
família extensa el 2013 i el 2014
Tram. 314-19338/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents re-
tornats amb llur família el 2013 i el 2014
Tram. 314-19339/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les cases d’infants per a infants i ado-
lescents en situació de risc greu o desempa-
rament el 2013 i el 2014
Tram. 314-19340/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents ate-
sos en cases d’infants el 2013 i el 2014
Tram. 314-19341/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses de les cases d’infants el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19342/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents ate-
sos en el programa «Educant en la respon-
sabilitat» el 2013 i el 2014
Tram. 314-19348/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les xerrades per a la prevenció del 
maltractament infantil del 2013 i el 2014
Tram. 314-19351/10

Resposta del Govern
Reg. 114673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19303/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels convenis amb les entitats 
d’educació en el lleure el 2013 i el 2014
Tram. 314-19355/10

Resposta del Govern
Reg. 114674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19355/10, 
314-19356/10 i 314-19357/10 us informo que l’any 
2013 el Departament de Benestar Social i Família va 
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atorgar un import de 3.979.699 € a convenis amb les 
principals entitats de lleure sense ànim de lucre i l’any 
2014, 4.479.699 €. L’any 2014 aquesta línia d’ajuts va 
incloure un import addicional de 500.000 euros que el 
Departament de Benestar Social i Família va posar a 
disposició de les federacions d’entitats d’educació en 
el lleure amb l’objectiu d’oferir beques a infants i ado-
lescents en situació de vulnerabilitat perquè poguessin 
participar a les activitats d’estiu.

Amb relació amb les entitats beneficiàries de subven-
cions, us informo que la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, estableix que els òrgans 
administratius concedents han de publicar en el diari 
oficial corresponent, i en els termes que es fixin per re-
glament, les subvencions concedides amb expressió de 
la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari 
al qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida 
i la finalitat o finalitats de la subvenció.

No és necessària la publicació al diari oficial de la con-
cessió de les subvencions quan els imports de les sub-
vencions concedides, individualment considerades, si-
guin d’una quantia inferior als 3.000 euros. En aquests 
casos se’n farà la publicitat preceptiva als webs o als 
taulers d’anuncis de l’Administració competent.

Pel que fa al nombre d’activitats de lleure que s’han 
destinat a dinamitzar i promocionar la participació de 
la infància i l’adolescència en caus i esplais de Catalu-
nya els anys 2013 i 2014, us informo que, d’acord amb 
el que estableix el decret 137/2003, de 10 de juny, de 
regulació de les activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys, la Direcció Gene-
ral de Joventut va gestionar l’any 2013 4.906 notifica-
cions d’activitats i l’any 2014, 5.029.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les beques per a participar en activi-
tats d’entitats d’educació en el lleure el 2013 
i el 2014
Tram. 314-19356/10

Resposta del Govern
Reg. 114674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19355/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de lleure per a promocio-
nar la participació en caus i esplais el 2013 
i el 2014
Tram. 314-19357/10

Resposta del Govern
Reg. 114674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19355/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de participants en els 
programes d’atenció a famílies adoptives el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19360/10

Resposta del Govern
Reg. 114676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19360/10 us 
informo que entre els anys 2013 i 2014 1.837 famílies 
han participat en activitats postadoptives.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els baixos dels habitatges públics del 
carrer de la Química, de Barcelona
Tram. 314-19372/10

Resposta del Govern
Reg. 115105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19372/10 us 
informo del següent:

Els locals situats al carrer Química, 4-8, baixos, de 
Barcelona, són propietat de l’Institut Català del Sòl i 
en aquests moments es troben buits.

El proppassat 3 de març de 2015, en virtut d’un en-
càrrec de gestió, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
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va assumir l’administració i la gestió d’aquests locals 
i properament està previst iniciar un procediment de 
concurrència pública per llogar-los d’acord als usos 
previstos en el planejament.

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els beneficiaris dels bancs d’aliments
Tram. 314-19377/10

Resposta del Govern
Reg. 114677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a 
la pregunta parlamentària 314-19377/10, 314-19378/10, 
19379/10, 314-19380/10 i 314-19381/10 us informo que 
actualment Creu Roja i els Bancs dels Aliments de Bar-
celona, Lleida, Girona i Tarragona –principals entitats 
distribuïdores d’aliments– treballen per homogeneïtzar 
els criteris de quantificació de les persones beneficiàri-
es dels seus serveis. Podeu consultar les dades que han 
aportat al Departament de Benestar Social i Família 
sobre els beneficiaris atesos a la taula següent: 

Barcelona
Any Creu Roja Banc d’aliments de Barcelona

2012 98.792 130.298
2013 108.650 146.286
2014 108.282 152.489

Tarragona

Any Creu Roja Banc d’aliments de Tarragona

2012 18.256 26.000
2013 20.167 30.000
2014 21.201 31.832

Lleida

Any Creu Roja Banc d’aliments de Lleida

2012 14.391 *
2013 14.262 *
2014 13.770 29981

Girona

Any Creu Roja Banc d’aliments de Girona

2012 19.733 41.283
2013 21.609 41.941
2014 22.574 41.196

 
*El Banc d’aliments de Lleida no ha facilitat les dades dels anys 2012 
i 2013 a causa del canvi en comptabilitzar els beneficiaris en relació a 
l’any 2014.

D’altra banda us fem avinent que l’any 2012 el Depar-
tament de Benestar Social i Família, juntament amb 
altres departaments, l’administració local, les princi-
pals entitats que gestionen bancs d’aliments i altres 
agents del sector alimentari, van constituir la Tau-
la Solidària de Distribució d’Aliments. L’objectiu era 
desenvolupar diferents projectes de cobertura de ne-
cessitats bàsiques d’alimentació, entre els quals se’n 
deriva, la creació del Servei de distribució d’aliments 
per atendre als col·lectius més desafavorits.

El Departament de Benestar Social i Família treballa, 
juntament amb la resta d’entitats presents a la Taula 
de Distribució d’Aliments, l’impuls d’aquest nou mo-
del de Servei de Distribució d’Aliments que ha de mi-
llorar els aspectes organitzatius i de gestió dels serveis 
existents.

Pel que fa a les entitats beneficiàries de subvencions, 
us informo que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, estableix que els òrgans admi-
nistratius concedents han de publicar en el diari oficial 
corresponent, i en els termes que es fixin per regla-
ment, les subvencions concedides amb expressió de la 
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat o finalitats de la subvenció.

No és necessària la publicació al diari oficial de la con-
cessió de les subvencions quan els imports de les sub-
vencions concedides, individualment considerades, si-
guin d’una quantia inferior als 3.000 euros. En aquests 
casos, se’n farà la publicitat preceptiva als webs o als 
taulers d’anuncis de l’Administració competent.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries destina-
des a la suficiència alimentària el 2015
Tram. 314-19378/10

Resposta del Govern
Reg. 114677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19377/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els usuaris dels canals de distribució 
d’aliments i productes per a cobrir les ne-
cessitats bàsiques
Tram. 314-19379/10

Resposta del Govern
Reg. 114677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19377/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions als bancs d’aliments 
en el període 2011-2014
Tram. 314-19380/10

Resposta del Govern
Reg. 114677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19377/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors en situació de 
vulnerabilitat social que són usuaris dels 
serveis socials bàsics
Tram. 314-19381/10

Resposta del Govern
Reg. 114677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19377/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la unificació de la di-
recció d’equips d’atenció primària a la regió 
metropolitana nord
Tram. 314-19395/10

Resposta del Govern
Reg. 115071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19395/10 us 
informo del següent:

Els objectius fonamentals de la unificació d’Equips 
d’Atenció Primària (EAP) en Unitats de Gestió de 
l’Atenció Primària (UGAP) duta a terme a la Gerència 
Territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) a l’àrea 
Metropolitana Nord han estat la reestructuració i pro-
fessionalització de les estructures directives de primer 
nivell de l’atenció primària, l’empoderament real del 
lideratge clínic, i la garantia de l’autonomia de gestió 
de les UGAP i la contribució a la sostenibilitat des de 
l’equitat, tant en l’assignació i gestió dels recursos com 
en la gestió clínica.

En el procés d’avaluació dels resultats del 2014, la 
Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord ha 
obtingut els millors resultats de tot l’ICS pel que fa 
a l’Estàndard de Qualitat Assistencial (EQA), l’Estàn-
dard de Qualitat de Prescripció Farmacèutica (EQPF) 
i l’Estàndard de Qualitat Diagnòstica (EQD). També 
ha millorat de forma significativa pel que fa a la dis-
minució dels ingressos no programats en els hospitals 
de referència, igual que el nombre d’urgències de bai-
xa complexitat ateses en els mateixos i, per contra, ha 
incrementat el nombre d’urgències de baixa complexi-
tat ateses en els dispositius d’atenció primària del ter-
ritori.

A més, també s’han obtingut molt bons resultats en 
l’avaluació duta a terme des del Servei Català de la 
Salut. En els resultats del benchmarking 2013 que re-
centment ha fet públics la Regió Sanitària Barcelona, 
20 equips d’atenció primària de la Gerència Territorial 
Metropolitana Nord han quedat classificats entre els 
40 millors. Això representa un resultat molt positiu i 
que gairebé duplica el de l’any 2012, quan se n’hi van 
classificar 11.

Els bons resultats que s’estan obtenint, tant a nivell clí-
nic i assistencial com d’eficiència en la gestió dels re-
cursos disponibles, avalen l’excel·lència d’aquest pro-
jecte de reordenació de l’atenció primària, i alhora 
impulsen a continuar avançant en la implantació de 
la resta dels processos i a abordar les diferents àrees 
de millora detectades en les sistemàtiques avaluacions 
que es realitzen periòdicament.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís de l’Ajuntament de Cas-
telldefels (Baix Llobregat) de cedir sòl muni-
cipal per a construir-hi un centre d’atenció 
primària
Tram. 314-19454/10

Resposta del Govern
Reg. 115072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19454/10 us 
informo del següent:

El mes de novembre de 2014 l’Ajuntament de Cas-
telldefels va enviar al Departament de Salut una car-
ta de compromís de cessió del solar de superfície de 
1.127 m2, amb capacitat edificable de 2.432 m2, d’una 
parcel·la localitzada al barri de Vista Alegre d’aquest 
municipi. Aquesta parcel·la es troba en una illa on hi 
havia l’antiga escola de Vista Alegre i, segons s’indi-
ca en la carta, es troba lliure de les antigues edifica-
cions i servituds d’instal·lacions. Segons es menciona 
a la comunicació, per segregar el solar de la totalitat 
de l’illa d’equipament caldrà redactar un Pla Especi-
al per definir els nous usos. El plantejament és que el 
Pla Especial fos redactat pel mateix equip redactor 
del projecte.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la nevada del 4 de febrer de 2015 i 
sobre la situació de conflicte en el Cos de 
Bombers Voluntaris
Tram. 314-19472/10

Resposta del Govern
Reg. 115137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19472/10, us 
informo del següent:

Amb relació a l’episodi de neu del 4 de febrer de 2015, 
les qüestions plantejades van ser respostes en les ses-
sions informatives del director del Servei Català de 
Trànsit i del director general de Protecció Civil (tram. 

357-01175/10 i 357-01176/10) que van tenir lloc a la 
sessió de la Comissió d’Interior del passat 12 de març 
de 2015.

Pel que fa al conflicte dins el cos de Bombers Volun-
taris de Catalunya, cal dir que les dimissions d’alguns 
caps de parcs de bombers voluntaris afecten exclusiva-
ment les regions d’emergències de Lleida i Tarragona. 
El conjunt de parcs de bombers voluntaris estan ate-
nent el serveis amb normalitat.

Finalment, respecte a l’Operació Pandora, el Govern 
fa una valoració positiva.

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dimissió dels caps i sotscaps dels 
bombers voluntaris de la província de Lleida
Tram. 314-19478/10

Resposta del Govern
Reg. 115138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19478/10, us 
informo del següent:

El capteniment del Govern envers les dimissions de 
caps i sots-caps de bombers voluntaris a Lleida és el 
de reafirmar vies de diàleg amb el col·lectiu.

La situació de dimissions no afecta l’operativitat dels 
parcs de bombers afectats.

Hi ha un diàleg obert entre el Govern de la Generali-
tat i el Consell de Bombers Voluntaris amb la voluntat 
d’arribar a acords. Així, en el decurs d’aquest any s’ha 
convocat en dues ocasions el Consell de Bombers Vo-
luntaris, en dates 12 de febrer i 8 d’abril de 2015.

Pel que fa a la cobertura jurídica, sanitària o assisten-
cial que tenen els bombers voluntaris per baixa i acci-
dent, el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s’apro-
va el Reglament del cos de bombers voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya estableix:

«Article 21

Defensa jurídica

Els membres del cos de bombers voluntaris de la Gene-
ralitat de Catalunya tenen dret a gaudir de la defensa 
jurídica necessària en les causes instruïdes com a con-
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seqüència d’actuacions dutes a terme en l’exercici de 
les seves funcions.

Article 20

Assegurança d’accidents

20.1 Els membres de la Secció Activa i de la Secció Es-
pecial, incloses les persones aspirants mentre reben la 
formació bàsica, són beneficiaris d’assegurança amb 
cobertura de risc de mort i incapacitat permanent per 
accidents produïts en l’exercici de les seves funcions. 
Així mateix, els membres de les seccions de Veterans 
i Juvenil són beneficiaris d’una assegurança amb co-
bertura de risc de mort i incapacitat permanent per 
accidents produïts en l’exercici de les seves tasques o 
funcions.

20.2 La quantia de cada indemnització ha de ser igual 
a la dels membres del cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya.

Per invalidesa permanent per accident produït en 
l’exercici de les seves funcions: 115.000 €

Per mort per accident produït en l’exercici de les seves 
funcions: 70.000 €

20.3 Les despeses derivades de l’assistència medico-
farmacèutica de la persona membre del cos de bom-
bers voluntaris en cas d’accident de qualsevol mena 
produït en exercici de les seves funcions, i sempre que 
la persona interessada no tingui un altre tipus de co-
bertura, són a càrrec de la Generalitat de Catalunya.»

Cal destacar que:

– Els Bombers Voluntaris sempre han tingut recone-
gut el dret a defensa jurídica; aquest dret ja estava re-
collit en l’anterior Decret.

– Els bombers voluntaris sempre han tingut la matei-
xa pòlissa d’assegurança que els bombers funcionaris 
(mateixa prima i mateixa companyia asseguradora)

Finalment, la compensació econòmica per incapacitat 
temporal produïda per accidents en acte de servei de 
les persones membres del cos de bombers voluntaris 
de la Generalitat de Catalunya de les seccions activa i 
especial es fixa en 31,91 euros per dia durant els pri-
mers 30 dies naturals d’incapacitat temporal i en 52,50 
euros a partir del dia 31. En aquests casos, l’import es 
percebrà a partir del primer dia d’incapacitat tempo-
ral. (Ordre INT/93/2013, de 7 de maig, per la qual es 
fixen les quanties de les compensacions corresponents 
a les prestacions de les persones membres del cos de 
bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya).

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de control del brot de 
sarna que afecta la població de cabra hispà-
nica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19492/10

Resposta del Govern
Reg. 114847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19492/10 us 
informo del següent:

El DAAM, per al control del brot de sarna que afecta la 
població de cabra hispànica al Massís del Port, compta 
amb el suport dels principals especialistes de Catalu-
nya, i d’Europa, com són el SEFAS (Servei d’Ecopato-
logia de Fauna Salvatge de la Facultat de Veterinària de 
la Universitat Autònoma de Barcelona). Des del primer 
moment, s’ha treballat amb aquesta Unitat Veterinària 
que ja ha treballat en Sarna a Andalusia, València, As-
túries, Castella-Lleó o els Alps, entre d’altres.

També s’està treballant per tal de determinar l’origen 
del focus com a part del sistema de control de la malal-
tia. En aquest sentit s’ha activat un programa de segui-
ment de les poblacions salvatges per tal de conèixer a 
on hi ha els exemplars presumptament malalts..

Pel que fa les cabres salvatges, les actuacions tenen dues 
fases i dos objectius diferents, a la primera fase l’objectiu 
és intentar evitar l’expansió de la malaltia i en la segona 
fase l’objectiu és potenciar la supervivència dels animals 
que tenen possibilitats de sobreviure per tal de fixar la ge-
nètica resistent en la població. En algunes zones estratè-
giques l’objectiu és disminuir la densitat de la població de 
cabra fins al punt en que no hi ha progressió de la malal-
tia per dificultat o possibilitat de contacte dels individus.

Paral·lelament a més, s’està generant un estoc de ca-
bres de seguretat sa i estalvi de la malaltia que assegu-
ra la supervivència de la cabra dels Ports en qualsevol 
cas. Existeix també un segon estoc de seguretat a la 
Muntanya de Montserrat, a on hi ha 280 cabres de l’es-
tirp dels Ports. Es gestionaran durant aquest any 2015 
tenint en compte les necessitats dels Ports.

Per últim, s’està preparant un pla de millora de l’hà-
bitat a la Reserva per millorar les condicions alimen-
tàries de les cabres i el seu potencial reproductor com 
a sistemes de millora de les defenses i acceleració del 
programa de recuperació de la cabra post sarna.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de casos de sarna entre la 
població de cabra hispànica del Parc Natu-
ral dels Ports
Tram. 314-19493/10

Resposta del Govern
Reg. 114848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19493/10 us 
informo del següent:

El primer cas es va detectar el 5 de desembre de 2014 
i es va confirma el dia 12 per part del DAAM. A partir 
d’aquell moment s’ha succeït tres fases:

1. Fins al 10 de gener de 2015, menys de 10 cabres ob-
servades amb símptomes i només dues cabres abatu-
des amb sarna segura.

2. Des d’aquest moment fins al 15 de febrer, es va pro-
duir un increment notable dels casos. És difícil de de-
terminar el nombre de casos observats amb símptomes 
atès que estem comprovant que molts dels exemplars 
que s’havien observat com a potencialment malalts de 
sarna no ho estaven. El fet que s’incrementin els casos 
en aquest període obeeix al fet de les baixes tempera-
tures i humitat elevada. Es capturen 65 cabres.

3. Des d’aquest moment fins a la l’actualitat, es produ-
eix una estabilització i disminució dels casos amb sar-
na. Es capturen 4 cabres.

Val a dir, que a data d’avui dins de la Reserva nacional 
de caça i dins del refugi de fauna salvatge no ha hagut 
cap cas de sarna. Totes s’han centrat en una zona en 
àrees privades de caça al nord de la reserva, fonamen-
talment als municipis de Bot, Horta de Sant Joan, Prat 
de Compte, Gandesa i el Pinell de Brai.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detecció del primer cas de sar-
na entre la població de cabra hispànica del 
Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19494/10

Resposta del Govern
Reg. 114788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 les preguntes parlamentàries 314-19494/10, 
314-19495/10, 314-19496/10 i 314-19497/10 us informo 
del següent:

El primer animal sospitós d’estar infectat es va detec-
tar el passat 5 de desembre, a la Terra Alta, entre Prat 
de Compte i Horta de Sant Joan. Es van recollir mos-
tres el mateix dia i es va donar la instrucció de dur-lo 
al Servei d’Ecopatologia de fauna salvatge de la Facul-
tat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (SEFAS), el qual, el dia 11 de desembre de 
2014, va emetre un informe anatomopatològic en rela-
ció amb un exemplar de cabra salvatge trobat mort en 
el municipi d’Horta de San Joan, en el qual es va cons-
tatar que estava afectat de sarna sarcòptica. El DAAM 
en va tenir coneixement el dia després, el 12 de desem-
bre. A partir d’aquest moment es va comunicar a les 
unitats del DAAM (Serveis territorials a les Terres de 
l’Ebre, Reserva Nacional de Caça dels Ports de Torto-
sa i Beseit), a les administracions autonòmiques veïnes 
i amb les que es comparteix la Reserva (Govern d’Ara-
gó i Generalitat Valenciana) i es va dur a terme l’orga-
nització de les actuacions a realitzar i la convocatòria 
de reunió amb les parts principals de l’operatiu.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de les mostres que van 
confirmar la presència de sarna entre la po-
blació de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19495/10

Resposta del Govern
Reg. 114788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19494/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural va tenir coneixement de la de-
tecció del primer cas de sarna entre la po-
blació de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19496/10

Resposta del Govern
Reg. 114788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19494/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa de les mesures de 
control del brot de sarna que afecta la po-
blació de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19497/10

Resposta del Govern
Reg. 114788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19494/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització per a abatre exemplars 
de cabra hispànica afectats de sarna a la 
Reserva Nacional de Caça dels Ports
Tram. 314-19498/10

Resposta del Govern
Reg. 114789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19498/10 us 
informo del següent:

La Reserva no ha tingut cap cas de sarna a data d’avui 
i, per tant, no ha abatut cap cas de sarna.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb altres administraci-
ons sobre les mesures de control del brot de 
sarna que afecta la població de cabra hispà-
nica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19499/10

Resposta del Govern
Reg. 114849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19499/10 us 
informo del següent:

El Govern ha tingut contactes amb la Comunitats au-
tònoma de València i la d’Aragó.

Fins el 10 de gener només es coneixen 2 casos de sar-
na, en àrees privades de caça (i no a la Reserva nacio-
nal de caça) i allunyats encara del seu territori.

El dia 30 de gener, un cop es van confirmar diversos 
casos, amb una major extensió geogràfica, es va realit-
zar una nova comunicació per escrit a les Comunitats 
autònomes de l’Aragó i de València la conveniència de 
fer una reunió interregional per tractar aquest afer.

D’altra banda, el passat 4 de febrer, tot i haver estat en 
contacte amb anterioritat, es van reunir el comitè sa-
nitari de la Reserva a on hi són representats la Junta 
Consultiva de la Reserva (dia 9 de febrer) i el Consell 
d’Administració de la Reserva (9 de febrer).

Les actuacions fetes fins a la data i el Pla presentat 
a les reunions ordinàries de la Junta Consultiva de la 
Reserva i del Consell d’Administració de la Reserva el 
dia 9 de febrer de 2015 van ser aprovades, unànime-
ment, pels seus membres a on hi ha, entre d’altres, els 
representants dels Governs d’Aragó i de València, 
els representants dels ajuntaments integrats a la Reser-
va, els representants dels propietaris amb terrenys dins 
de la Reserva, els representants de les entitats Agrà-
ries i els representants de la Federació Catalana de 
Caça i de les societats de caçadors. El mateix dia tam-
bé van ser aprovades en reunió amb tots els titulars de 
les Àrees Privades de Caça afectades.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diligència en la detecció i posada 
en marxa de mesures de control del brot de 
sarna que afecta la població de cabra hispà-
nica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19500/10

Resposta del Govern
Reg. 114850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19500/10 us 
informo del següent:

El DAAM disposava d’un pla d’actuació des de l’any 
2011 per a contingències davant casos de sarna que li 
va permetre detectar la cabra malalta abans que nin-
gú. Aquest pla d’actuació passa, entre d’altres, pel Pla 
de Seguiment Sanitari que inclou la participació del 
 SEFAS (Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de 
la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma 
de Barcelona). Gràcies al protocol estipulat, les actua-
cions del DAAM en aquest brot han estat, des del punt 
de vista tècnic, del tot eficients.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les repercussions de la sarna sobre la 
població de cabra hispànica del Parc Natu-
ral dels Ports
Tram. 314-19501/10

Resposta del Govern
Reg. 114790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19501/10 us 
informo del següent:

El problema de la sarna és un problema cinegètic i 
econòmic, i no ecològic. Es tracta d’un procés natural 
en les poblacions salvatges, especialment típic de les 
situacions d’elevada densitat com era la que tenia la 
cabra salvatge en aquest moment.

Les previsions de progressió de les poblacions de ca-
bra hispànica es poden equiparar a les observades en 
casos de brots similars als Alps, al Cantàbric, a An-
dalusia, a Castella - la Manxa i a València en els dar-
rers 25 anys, tot i que varia en cada lloc i en cada 
situació.

A grans trets, s’espera una disminució de la densitat 
d’exemplars inicial fins a valors baixos (segons el cas 
poden ser des d’inferiors a 1 cabra/km2 o 5 exemplars/
km2). Per sota d’un llindar de densitat la sarna té di-
ficultats per a progressar. En aquest moment la sarna 
es podria arribar a fer endèmica a la població, fet que 
tindria els seus efectes positius en les poblacions de 
cabres.

Paral·lelament, l’elevada mortalitat incrementaria la 
pressió de selecció. Se seleccionarien i sobreviurien 
principalment exemplars resistents o més resistents a 
la sarna. La menor densitat afavoreix una millor ali-
mentació i, per tant, una millora significativa del propi 
sistema immunitari per lluitar contra la malaltia. Cir-
cumstància que redundaria en un millor estat de salut 
de les cabres.

Posteriorment es podria preveure una recuperació de 
la població de cabres fins als nivells anteriors en els 
propers 5-10 anys. Durant aquest temps, l’aparició 
d’onades de sarna seria cada cop amb efectes menors 
en la població, que fixa la resistència a la sarna.

El procés que s’ha pogut estudiar en d’altres casos és 
relativament lent i mentre que en alguns llocs la  sarna 
pot començar a mostrar els efectes, a d’altres les po-
blacions ja s’estaran recuperant. La mortalitat no es 
presentarà de forma aguda, sinó que en una localitat 
es pot perllongar 2-5 anys.

Per tant, la població de cabres es recuperarà d’una for-
ma relativament breu (en una escala natural).

Barcelona, 21 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el possible tancament i el trasllat de la 
Clínica Barceloneta, de Barcelona
Tram. 314-19513/10

Resposta del Govern
Reg. 115073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 
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resposta a la pregunta parlamentària 314-19513/10 us 
informo del següent:

En primer lloc, cal assenyalar que el govern no té cap 
previsió de tancar la Clínica Barceloneta. Aquest és un 
equipament molt antic que a causa de condicionants 
estructurals irresolubles no reunia les condicions ac-
tuals d’acreditació i qualitat d’un centre d’internament 
sanitari. Per aquest motiu, i per tal de millorar l’aten-
ció i la confortabilitat dels malalts ingressats a la Clí-
nica Barceloneta, es va elaborar un pla de millora de 
l’atenció sociosanitària que contemplava dues fases: la 
primera es va desplegar l’any 2011 i prioritzava la mi-
llora de la confortabilitat dels pacients que rebien cu-
res pal·liatives amb necessitat d’ingrés. Això va com-
portar la integració dels malalts de cures pal·liatives a 
l’Hospital de l’Esperança que, al ser un centre gestio-
nat pel Parc de Salut Mar, disposa dels canals de co-
ordinació òptims amb l’Hospital del Mar i el Centre 
sociosanitari Fòrum.

La segona fase es va desplegar el setembre del 2014 
amb la posada en funcionament del Centre Sociosani-
tari Isabel Roig. En aquesta fase els malalts de llarga 
i mitja estada (convalescència) de la Clínica Barcelo-
neta es van traslladar als centres Isabel Roig i Dolors 
Aleu, mantenint la gestió de l’equipament per part de 
Blau Clínic.

Actualment, i de forma indefinida, a la Clínica Barce-
loneta estan ubicats l’hospital de dia per a pacients amb 
demències i malalts geriàtrics i l’equip PADES (Progra-
ma d’Atenció Domiciliària - Equips de Suport). Cal po-
sar de manifest que la Clínica Barceloneta no ha perdut 
capacitat instal·lada des del 2011 i, a més, s’ha aug-
mentat l’oferta de llits i la confortabilitat dels malalts. 
Aquest centre l’any 2011 disposava de 175 llits sociosa-
nitaris (143 de llarga estada, 24 de convalescència i 8 de 
pal·liatius), i amb la posada en funcionament del Centre 
Isabel Roig s’ha passat a disposar de 244 llits sociosa-
nitaris (102 de llarga estada, 111 de convalescència, 
16 de pal·liatius i 15 de subaguts).

Actualment els pacients amb necessitat d’internament 
a una unitat de llarga i mitja estada sociosanitària del 
barri de la Barceloneta i districte de Ciutat Vella tenen 
com a equipaments de referència el Centre Fòrum, el 
Centre Dolors Aleu i el Centre Isabel Roig. Pel que 
fa a l’atenció pal·liativa compten per l’internament 
amb la unitat especialitzada de l’Hospital de l’Espe-
rança i amb l’equip especialitzat d’atenció domiciliària 
( PADES) ubicat a la Clínica Barceloneta.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a evitar els aboca-
ments de purins
Tram. 314-19514/10

Resposta del Govern
Reg. 115444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19514/10 us 
informo del següent:

Cal tenir present que aquestes sancions que s’esmen-
ten van ser imposades per via judicial, raó per la qual 
no se’n fa cap valoració des del DAAM des d’aquest 
punt de vista.

Ara bé, en l’àmbit administratiu, existeixen diferents 
mecanismes per sancionar aquest tipus de conductes, 
ja sigui des del que estableix la llei d’aigües, o bé la 
llei de residus o, fins i tot, quan es tracta d’una mala 
gestió en el marc agrari, a través de la llei de sanitat 
animal o de la normativa de condicionalitat.

Precisament en el cas d’una mala gestió en el marc 
agrari, i per tal de modular adequadament els possi-
bles casos d’una gestió incorrecta de les dejeccions ra-
maderes, des del DAAM s’està impulsant una llei de 
règim sancionador.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut del Pla conjunt 047 pel 
que fa a les dejeccions ramaderes
Tram. 314-19515/10

Resposta del Govern
Reg. 115445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19515/10 us 
informo del següent:

En relació al contingut del pla conjunt PC047, aquest 
pla de gestió conté l’aplicació de dejeccions a les ter-
res, el tractament de dejeccions en determinades ex-
plotacions i el transport a plantes de compostatge.
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Pel que fa al control real i efectiu de l’administració 
respecte a aquest pla, cal tenir en compte que, dins 
dels controls habituals que es realitzen, ja es preveuen 
tant els controls de condicionalitat (que afecten tant a 
les terres del pla com als sistemes d’emmagatzematge 
de dejeccions de les explotacions), com el pla d’ins-
pecció i control de les granges d’Annex I de la Llei 
20/2009, i el pla de control del contingut de nutrients 
als sòls, així com altres controls administratius.

La major intensitat de determinats controls a aquest 
pla prové de l’anàlisi de risc pel fet de trobar-se en una 
àrea d’elevada densitat ramadera, la qual cosa fa que 
la probabilitat de ser objecte de determinats controls 
sigui major.

Pel que fa al control real i efectiu sobre el terreny, s’ha 
posat en marxa un control de les aplicacions a terres 
allunyades amb l’ús de tecnologia GPS, sens perjudi-
ci de la revisió de les memòries anuals de gestió que 
han de presentar aquest tipus de plans.

Particularment s’ha d’esmentar que el pla de controls 
de nutrients als sòls permet detectar parcel·les amb so-
breaplicacions de dejeccions ramaderes. Aquesta eina 
de control dels sòls a través dels seu mostreig i anàlisis 
per part del DAAM només està implantada, a nivell 
estatal, a Catalunya, i té un efecte dissuasiu important, 
juntament amb els GPS, per tal d’assegurar el trans-
port a les parcel·les allunyades que figuren en el pla.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la regularització de la gestió dels purins
Tram. 314-19516/10

Resposta del Govern
Reg. 115446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19516/10 us 
informo del següent:

Pel que fa a la regularització, cal indicar que les gran-
ges a què es refereix han anat modificant els seus plans 
de gestió de les dejeccions en el sentit de disminuir 
la quantitat de nitrogen excretat pels animals (a través 
de la millora de l’eficiència dels pinsos), l’aportació de 
noves terres, la instal·lació de tractaments a l’explota-
ció i, en un nombre limitat de casos, la reducció del 
nombre d’animals que es crien.

El DAAM ha implementat una línia d’ajuts amb els 
escassos diners aportats per l’Estat a causa del tanca-
ment de les plantes d’assecatge de purins, i es preveu 
que a finals d’enguany totes les explotacions afectades 
hauran regularitzat la seva situació mitjançant la im-
plantació de tractaments i sistemes de gestió. També, i 
mentrestant, la mateixa convocatòria preveu uns ajuts 
per a transportar els purins que no es puguin tractar.

En relació a la proposta del DAAM, aquesta es materi-
alitza en el Pla estratègic que s’està impulsant, una part 
central del qual és la modificació del Decret 136/2009, 
del programa d’actuació en zones vulnerables i de ges-
tió de les dejeccions ramaderes. Aquesta proposta con-
té una aproximació significativament diferent i inclou, 
entre altres, la declaració de gestió «ante» i «post», i 
l’obligatorietat de tractaments en àrees d’alta densitat 
ramadera, definides a la mateixa proposta. Aquesta 
proposta estarà disponible a la primavera.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat i les condicions de seguretat de 
l’edifici i les instal·lacions del Parc de Bom-
bers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19523/10

Resposta del Govern
Reg. 115139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 les preguntes parlamentàries 314-19523/10 i 
314-19524/10,us informo del següent:

El parc de bombers de Figueres és un edifici de l’any 
1980 i té una superfície construïda total de 864,88 m2. 
L’any 2005 es va plantejar la primera reforma del parc 
i a partir de 2006 es varen mantenir diverses conver-
ses amb l’Ajuntament, el qual oferia uns terrenys per 
fer un edifici nou. No es va arribar a un acord i l’Ajun-
tament de Santa Llogaia va oferir llavors un terrenys, 
iniciant-se el procés per construir un nou edifici. 
Aquest projecte va quedar aturat i es va desestimar en 
la fase de concurs de GISA.

A nivell estructural el parc no presenta patologies 
greus, però necessita una reforma en profunditat. Per 
aquest motiu, entre les actuacions contemplades en la 
proposta del Pla d’Adequació dels parcs de bombers 
per al període 2015 - 2017 figura la reforma en profun-
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ditat i l’ampliació del parc de Figueres, a fi de cobrir 
totes les seves necessitats.

En data 3 de març de 2015 es va redactar el  programa 
funcional per a la seva tramitació. Aquest programa fun-
cional descriu la reforma i l’ampliació del parc en base 
als nous requeriments funcionals, d’habitabilitat, se-
guretat, salubritat i els necessaris operativament. Tant 
el projecte com la totalitat de la construcció es gestio-
na a través d’Infraestructures.cat.

Amb relació als requeriments formulats pel Departa-
ment de Treball, pel que respecta a les vidrieres de la 
cotxera, les existents en la part posterior i superior són 
les originals, amb una estructura i vidres que no ofe-
reixen seguretat, sobretot en cas de vent fort; en aquest 
sentit, ja s’està tramitant la proposta de la seva subs-
titució amb una nova perfilaria i vidres de seguretat.

Quant a la resta de requeriments formulats, algunes 
mesures ja s’han pogut aplicar, però la majoria impli-
quen un augment de la superfície. Així, manca espai per 
col·locar les taquilles EPI o garantir l’espai per al vestu-
ari dels treballadors; a més, s’han de reparar les fil-
tracions de la coberta de l’edifici. Aquestes qüestions 
estan contemplades en la reforma i ampliació del parc 
inclosa en la proposta del Pla d’Adequació dels parcs de 
bombers per al període 2015 - 2017 esmentada anterior-
ment.

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades al Parc de 
Bombers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19524/10

Resposta del Govern
Reg. 115139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19523/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el brot de sarna detectat entre la po-
blació de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19556/10

Resposta del Govern
Reg. 115447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19556/10 us 
informo del següent:

El DAAM va actuar des del primer moment en què es 
va trobar la primera cabra afectada pel brot de sarna. 
El primer animal sospitós d’estar infectat es va detec-
tar el 5 de desembre, a la Terra Alta. Es va transportar 
l’animal immediatament a la Facultat de Veterinària 
de la UAB, al SEFAS (Servei d’Ecopatologia de Fau-
na Salvatge) i allà es van fer les anàlisis pertinents. El 
SEFAS va conèixer el positiu el dia 11 de desembre, 
desprès de l’anàlisi, i el DAAM en va tenir coneixe-
ment el dia 12. A partir d’aquí es van iniciar totes les 
actuacions necessàries.

Abans d’aquest moment, el DAAM no coneixia cap cas 
sospitós, ni havia rebut cap comunicació al respecte.

El segon exemplar es va trobar el dia 22 de desembre a 
una àrea de caça, fora de la Reserva nacional de caça. 
Val a dir, però, que just abans el DAAM ja havia activat 
tots els protocols i el Pla de control de la sarna que ja te-
nia vigent amb anterioritat. Així, el 17 de desembre de 
2014, es va dur a terme la primera reunió de coordina-
ció amb representants de la Subdirecció General d’Acti-
vitats Cinegètiques i Pesca Continental, un representant 
de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa 
i Beseit, un representant dels Serveis Territorials del 
 DAAM a Terres de l’Ebre i diversos veterinaris espe-
cialistes en sarna en animals salvatges representants del 
SEFAS. En aquesta reunió, a on es van discutir totes les 
possibilitats, es van adoptar diverses mesures.

Entre les decisions preses, la més important fou la de 
capturar tots els exemplars de cabra amb possibles 
simptomatologies de la malaltia i el seu posterior tras-
llat a les instal·lacions del SEFAS a la Facultat de Vete-
rinària pel seu anàlisi a la UAB. Tanmateix, també per 
dedicar un esforç a la recerca de un tractament eficaç 
contra la malaltia.

El dia 23 de desembre, després de prendre totes les decisi-
ons oportunes, es va signar la Resolució de 23 de desem-
bre de 2014, per la qual s’autoritzava la caça d’exemplars 
de l’espècie cabra salvatge sospitosos d’estar afectats per 
la sarna sarcòptica, dins de la Reserva Nacional de Ca-
ça dels Ports de Tortosa i Beseit i de les àrees privades 

http://www.infraestructures.cat/
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de caça T-10015, T-10043, T-10106, T-10185, T-10217, 
T-10234, T-10281, T-10289, i T-10295. Aquesta és la data 
que es considera oficial la posada en pràctica del Pla i, per 
tant, per abatre els primers exemplars.

Amb aquesta segona cabra malalta es va comprovar 
que no estàvem davant d’un cas aïllat i que la malaltia 
podia estar més estesa. La Resolució es va prendre un 
dia després d’aquest fet. Així, a partir del 23 es va ini-
ciar el pla de contingència i tot el desplegament d’ac-
tuacions.

A partir d’aquesta resolució, s’iniciaven de forma im-
mediata totes les actuacions per part del DAAM.

Per a la prevenció de la sarna, es contemplen diverses 
mesures, però fonamentalment es basen en una idea 
clara: coneixement, comunicació, detecció, actuació i 
facilitació del procés natural.

Es va comunicar la sarna als principals ens adminis-
tratius del DAAM i als Governs d’Aragó i de València.

També es va treballar per tal de determinar l’origen del 
focus com a part del sistema de control de la malaltia.

Seguidament a més, es va activar un programa de se-
guiment de les poblacions salvatges per tal de conèixer 
a on hi havia els exemplars presumptament malalts. 
A continuació es van iniciar les actuacions de control, 
en l’àmbit domèstic i en l’àmbit salvatge. En el primer 
cas, com s’ha comentat, cal dir que el DAAM ja trac-
tava de forma preventiva tots els ramats de tots els ti-
pus a l’interior de la Reserva i els de caprins propers a 
l’exterior d’aquesta.

Finalment s’està preparant un pla de millora de l’hà-
bitat a la Reserva per millorar les condicions alimen-
tàries de les cabres i el seu potencial reproductor com 
a sistemes de millora de les defenses i acceleració del 
programa de recuperació de la cabra post sarna.

Cal recordar que les actuacions fetes fins a dia d’avui 
i el Pla presentat a les reunions ordinàries de la Junta 
Consultiva de la Reserva i del Consell d’Administra-
ció de la Reserva el dia 9 de febrer de 2015 van ser 
aprovades unànimement pels seus membres a on hi ha, 
entre d’altres, els representants dels Governs d’Aragó 
i de València, els representants dels ajuntaments inte-
grats a la Reserva, els representants dels propietaris 
amb terrenys dins de la Reserva, els representants de 
les entitats Agràries i els representants de la Federació 
Catalana de Caça i de les societats de caçadors. El ma-
teix dia també van ser aprovades en reunió amb tots 
els titulars de les Àrees Privades de Caça afectades.

Pel que fa a l’ús de dards, sí que es va plantejar la possibi-
litat però cal notar que el Massís dels Ports i els voltants 
mostra una orografia extraordinàriament complexa que 
dificulta l’accés en alguns paratges o l’accés a les cabres 
anestesiades. A més, estem parlant de milers d’exemplars 
de cabres en una zona de més de 60.000 ha, la qual cosa 
fa molt difícil i ineficient la seva utilització.

Des del primer moment es van plantejar diverses alterna-
tives per fer front al brot tals com la possible medicació 
dels exemplars a través del menjar o l’aigua en zones amb 
accés possible, tal i com ja s’ha fet a la Comunitat Va-
lenciana, tot i que amb resultats parcials. Cal considerar, 
però, en primer lloc, que calen autoritzacions especials 
i que s’ha de fer amb totes les garanties per a la salut de 
les cabres i la de les persones si arribessin a menjar-ne 
alguna. En segon lloc, cal considerar que allà on hi ha 
aliment en excés també es concentraran molts exemplars 
per la qual cosa es pot incrementar el risc de transmissió. 
Cal assegurar-se de que la medicació sigui efectiva.

Pel que fa al cens d’exemplars afectats, a partir dels 
censos que cada any es realitzen dins de la Reserva 
(enguany durant el gener del 2015) no es detecten ani-
mals sospitosos. Els animals amb presumptes símpto-
mes abatuts al febrer i el març han estat negatius.

Al seu exterior, a les Àrees privades de caça, s’ha es-
tablert un sistema de prospecció i comunicació amb el 
Cos d’Agents Rurals i els titulars de les àrees de caça, 
mitjançant el qual s’elabora diàriament un quadre de 
comunicacions dels exemplars sospitosos i abatuts, i 
dels resultats de les analítiques a la Universitat, amb 
la qual cosa, s’extreuen dades molt fidedignes sobre la 
distribució de la malaltia en cada moment. Aquestes 
dades s’utilitzen en la presa de decisions.

A hores d’ara, tenim constància de 129 observacions de 
cabres amb presumptes símptomes (de les que 81 han 
estat capturades). Tot i això, en alguns casos es tracta 
de repeticions (exemplars observats en diferents dies 
en llocs diferents o per diferents observadors), i també 
una part no menyspreable s’ha tractat d’exemplars que 
no tenien sarna. S’han trobat altres fonts de símptomes 
menys preocupants que la sarna i que han fet pensar que 
el nombre d’animals malalts era superior.

Podem parlar d’uns 100 exemplars observats amb sarna.

Quant a la coordinació institucional, el DAAM ha de-
signat un Coordinador del Pla, únic, que és el màxim 
responsable en temes cinegètics dins la Direcció ge-
neral del Medi Natural i Biodiversitat per tal de diri-
gir de manera eficient tots els agents implicats (Ser-
veis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre, Cos 
d’Agents Rurals, Reserva nacional de caça, refugis de 
fauna salvatge, àrees de caça privades i d’altres) i per 
tal de poder actuar ràpida i eficaçment. En el tema de 
la sarna té comandament directe sobre tot el perso-
nal de les unitats administratives indicades, inclosos 
el Director dels Serveis Territorials de les Terres de 
l’Ebre, la Cap de l’Àrea de Caça, el Cap de la Secció 
de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques a les Terres 
de l’Ebre, el Cap Regional del Cos d’Agents Rurals i el 
Director de la Reserva nacional de caça).

Es realitzen reunions setmanals de coordinació amb 
els efectius a les Terres de l’Ebre; el fet que una sola 
persona estigui coordinant tot el pla fa que el temps de 
reacció sigui a l’instant i es pugui actuar en diferents 



12 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 568

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 29

àrees alhora. Unes instruccions i directrius úniques per 
a tothom.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dimissions de comanda-
ments de parcs de bombers voluntaris
Tram. 314-19559/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 les preguntes parlamentàries 314-19559/10, 
314-19560/10, 314-19561/10, 314-19562/10, 314-
19563/10, 314-19564/10, 314-19565/10, 314-19566/10, 
314-19567/10, 314-19568/10, 314-19569/10, 314-
19570/10, 314-19572/10, 314-19573/10 i 314-19574/10, 
us informo del següent:

En les darreres setmanes s’han rebut 12 dimissions 
de caps d’agrupació i 12 de sotscaps d’Agrupació de 
parcs de bombers voluntaris de la Regió d’Emergèn-
cies de Tarragona i 21 dimissions de caps d’agrupa-
ció i 21 de sotscap d’agrupació de parcs de la Regió 
d’Emergències de Lleida.

Els parcs de bombers en què s’han produïts han estat 
els següents:

– Regió d’Emergències de Tarragona: Alcover, Cam-
brils, Cornudella de Montsant, Falset, l’Hospitalet de 
l’Infant, Prades, Reus, Santa Coloma de Queralt, Sar-
ral, Tàrrega, Valls i Vila-rodona.

– Regió d’Emergències de Lleida: Guissona, Torà, Al-
macelles, Tàrrega, Balaguer, Agramunt, les Borges 
Blanques, la Seu d’Urgell, la Granadella, Lleida, Vall 
de Cardos, Montferrer-Castellbó, Coll de Nargó, Olia-
na, Isona, Sort, Tremp, Esterri d’Àneu, Almenar, Lla-
vorsí i Seròs.

Aquestes dimissions, de moment, no han estat ac-
ceptades. El Govern treballa amb la previsió que en 
les properes setmanes la majoria dels caps i sotscap 
d’agrupació tornin a assumir la seva responsabilitat.

Les dimissions d’alguns responsables de parcs de 
bombers voluntaris afecten exclusivament les regions 
d’emergències de Lleida i de Tarragona i no afecten a 
nivell d’atenció de l’emergència. En l’actualitat els 77 
parcs de bombers voluntaris estan operatius i atenent 

els serveis amb normalitat, inclòs el parc de Vila-ro-
dona, el qual disposa de la dotació de vehicles i de re-
cursos humans que li correspon per realitzar el servei.

S’està treballant dins del Consell de Bombers Volun-
taris en la recerca de millores en les prestacions que 
reben els bombers voluntaris.

Pel que fa a la cobertura sanitària, es garanteix a l’arti-
cle 20.3 del nou Reglament del cos de bombers volun-
taris, aprovat pel Decret 8/2015, de 27 de gener. S’està 
treballant en la seva millora mitjançant l’accés directe 
dels bombers voluntaris a una mutualitat.

El Govern, a través del Departament d’Interior, està 
gestionant millores en les prestacions dels bombers 
voluntaris sense abordar una revisió del model mixt. 
Tot i això, en el Consell de Bombers Voluntaris que va 
tenir lloc el 8 d’abril 2015 es va aprovar la constitució 
d’un grup de treball integrat per bombers voluntaris i 
administració per estudiar, de cara al futur, possibles 
reformes de l’actual model mixt.

Per últim, assenyalar que el director general de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments garanteix el 
diàleg amb els representants de tots els bombers, fun-
cionaris i voluntaris, amb els quals manté regularment 
reunions de treball.

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers vo-
luntaris que s’han tancat
Tram. 314-19560/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament del Parc de Bombers de 
Vila-rodona (Alt Camp)
Tram. 314-19561/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-19562/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-19563/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris de Lleida
Tram. 314-19564/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris del Pirineu
Tram. 314-19565/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris de Girona
Tram. 314-19566/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes dels tancaments de parcs 
de bombers voluntaris
Tram. 314-19567/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de l’operativitat dels 
parcs de bombers voluntaris
Tram. 314-19568/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la cobertura sanità-
ria per als bombers voluntaris en llurs tas-
ques de servei
Tram. 314-19569/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de revisar el model mixt de 
bombers
Tram. 314-19570/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls de converses amb els repre-
sentants dels bombers voluntaris
Tram. 314-19572/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actitud del director general de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments en-
vers els bombers voluntaris
Tram. 314-19573/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de fer cessar el director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments
Tram. 314-19574/10

Resposta del Govern
Reg. 115140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19559/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els equips de què van disposar 
els bombers i els mossos d’esquadra per a 
atendre l’emergència provocada per l’explo-
sió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19589/10

Resposta del Govern
Reg. 115141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 les preguntes parlamentàries 314-19589/10, 
314-19590/10 i 314-19591/10, us informo del següent:

L’accident a l’empresa química Simar, SA d’Igualada 
a què fan referència les preguntes, que va crear un nú-
vol irritant, es va produir durant els transvasament de 
substàncies; no es va produir cap explosió d’un camió.

Amb motiu d’aquest incident es va activar el Pla 
d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya 
(PLASEQCAT), que defineix les funcions dels dife-
rents grups que actuen en cas de produir-se emergències 
per accidents greus amb substàncies perilloses. Conse-
güentment, en la gestió d’aquesta emergència els Bom-
bers i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
van seguir les indicacions establertes en aquest Pla.

Ambdós col·lectius van disposar dels equips adients 
per fer front a aquest tipus d’emergències químiques. 
Pel que fa als bombers, van disposar de protecció tant 
a nivell del que es denomina N1 (EPI + protecció res-
piratòria) com a nivell N2 (equips específics per treba-
llar amb corrosius). Quant als mossos d’esquadra, els 
efectius que hi van intervenir disposaven de màscares 
i filtres antigàs.

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equips d’autoprotecció que porta-
ven els bombers i els mossos d’esquadra per 
a atendre l’emergència provocada per l’ex-
plosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19590/10

Resposta del Govern
Reg. 115141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19589/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que tenien els bom-
bers i els mossos d’esquadra dels proto-
cols a seguir en cas d’accident químic el dia 
de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19591/10

Resposta del Govern
Reg. 115141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19589/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Unitat de la Síndrome de Fatiga 
Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hiper-
sensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
Tram. 314-19597/10

Resposta del Govern
Reg. 115061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19597/10 us 
informo del següent:

La Unitat Hospitalària Especialitzada en Síndrome 
de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hi-
persensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic està 
operativa i ha seguit atenent pacients durant aquests 
darrers anys i de manera continuada. Cal assenya-
lar que els pacients, en una primera instància, han 
de ser derivats a les seves respectives Unitats Hos-
pitalàries Especialitzades de referència territorials 
(UHE), d’acord amb el model assistencial descen-
tralitzat. El CatSalut té contracte amb centres del 
SISCAT, i les derivacions es fan en base al finan-
çament públic. No es fa cap derivació a un centre 
que no sigui de la Xarxa SISCAT. D’aquesta ma-
nera, els pacients amb Síndrome de Fatiga Crònica, 
Fibromiàlgia o Síndrome d’Hipersensibilitat Múlti-
ple estan sent atesos tant a la xarxa d’atenció pri-
mària corresponent, com a les diferents UHE. Cal 
afegir que els pacients no inicien de manera pròpia 
la seva derivació, sinó que sempre es fa de manera 
íntegra pel conjunt de professionals de la xarxa sa-
nitària pública.

La relació d’UHE existents es mostra a l’annex.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de conservació i el material del 
Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19598/10

Resposta del Govern
Reg. 115142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19598/10, us 
informo del següent:

El parc de bombers de Figueres és un edifici de l’any 
1980 i té una superfície construïda total de 864,88 
m2. L’any 2005 es va plantejar la primera reforma del 
parc i a partir de 2006 es varen mantenir diverses con-
verses amb l’Ajuntament, el qual oferia uns terrenys 
per fer un edifici nou. No es va arribar a un acord i 
l’Ajuntament de Santa Llogaia va oferir llavors un ter-
renys, iniciant-se el procés per construir un nou edifi-
ci. Aquest projecte va quedar aturat i es va desestimar 
en la fase de concurs de GISA.

A nivell estructural el parc no presenta patologies 
greus, però necessita una reforma. Per aquest motiu, 
entre les actuacions contemplades en la proposta del 
Pla d’Adequació dels parcs de bombers per al període 
2015-2017 figura la reforma en profunditat i l’amplia-
ció del parc de Figueres, a fi de cobrir totes les seves 
necessitats.

En data 3 de març de 2015 es va redactar el  programa 
funcional per a la seva tramitació. Aquest programa fun-
cional descriu la reforma i l’ampliació del parc en base 
als nous requeriments funcionals, d’habitabilitat, se-
guretat, salubritat i els necessaris operativament. Tant 
el projecte com la totalitat de la construcció es gestio-
na a través d’Infraestructures.cat.

La principal deficiència en el material utilitzat pels 
bombers del parc era l’antiguitat de l’equip d’excarce-
ració, però recentment ha estat substituït per un nou 
equip Lukas.

L’alta professionalitat dels bombers fa que es mantin-
gui el nivell de prestació dels servies malgrat les defi-

http://www.infraestructures.cat/
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ciències. El serveis que s’ofereixen a la ciutadania no 
estan afectats.

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes dels usuaris de l’Hospital 
de Viladecans
Tram. 314-19600/10

Resposta del Govern
Reg. 115074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19600/10 us 
informo del següent:

Tant el Servei d’urgències com totes les unitats de 
l’Hospital de Viladecans disposen del material fun-
gible i d’hoteleria suficient i necessari per a l’atenció 
confortable dels pacients ingressats. Respecte a la dis-
ponibilitat de fàrmacs a l’hospital per a malalt hospita-
litzat o medicació hospitalària de dispensació ambula-
tòria, en cap moment durant aquests mesos d’hivern el 
centre hospitalari ha tingut un trencament d’estocs. El 
que sí que es va produir són dues incidències del siste-
ma informàtic, els dies 3 i 8 de gener, no atribuïbles a 
l’hospital, que van comportar dificultats per a la pres-
cripció i control de la dispensació electrònica, però no 
en l’administració de la medicació. El centre hospita-
lari només va rebre una queixa sobre aquesta qüestió.

Pel que fa a la disponibilitat d’habitacions a l’Hospital 
de Viladecans cal assenyalar que el dia 22 de desembre 
de 2014, en previsió de l’increment d’activitat durant els 
dies de Nadal, es van habilitar per a l’ingrés de malalts 
el 100% dels llits de l’hospital. A partir del 3 de gener 
es va produir un increment sobtat de demanda al servei 
d’urgències de malalts greus que va comportar un aug-
ment molt important del nombre d’ingressos, sent supe-
rior al nombre d’altes, i arribant a produir-se 36 ingres-
sos en un sol dia. Referent a aquest tema, el centre no 
ha rebut cap queixa. Cal afegir que el dia 7 de gener es 
va reforçar, encara més, el nombre de professionals de 
totes les categories professionals del servei d’urgències i 
es va ampliar el dispositiu d’hospitalització domiciliària 
fins a 30 pacients, el qual normalment contempla 16 pa-
cients. Quant al nombre de lliteres d’urgències, donat 
l’augment brusc d’activitat abans referit, es van posar en 
circulació totes les lliteres de reserva i es van comprar 
més lliteres noves per tal de garantir la correcta ubica-
ció i confort dels pacients.

Pel que fa al nombre de reclamacions sobre el servei 
d’urgències de l’1 de desembre de 2014 al 31 de gener 
de 2015, ha estat de 32. El 42% de les queixes han estat 
relacionades amb l’organització, el 16% assistencials, 
el 12% d’hoteleria, el 10% de tracte i el 5% d’informa-
ció. Cal assenyalar que des del centre hospitalari s’ha 
dut a terme un estudi exhaustiu de totes les reclama-
cions per tal d’ajudar a identificar les àrees a millorar 
del servei d’urgències.

Finalment, destacar que el Departament de Salut va 
aprovar el Pla director de l’ampliació de l’Hospital i el 
seu Pla funcional per mantenir i millorar els serveis de 
qualitat que s’hi ofereixen.

A més, cal posar de manifest que el centre hospitala-
ri no havia programat cap reducció temporal de pla-
ces residencials a planta, ni s’han hagut d’habilitar cap 
d’aquestes places per acollir l’excés assistencial a ur-
gències durant aquests dos mesos. Durant aquest perí-
ode de temps els temps d’espera per als nivells II i III 
ha estat per sota de 30 minuts i els de nivell IV i V han 
estat de 120 minuts de mitjana, i el pic màxim pun-
tual ha estat de 240 minuts. Cal ressaltar que aquest 
temps d’espera es troba dins dels estàndards d’atenció 
als serveis d’urgències hospitalàries de l’entorn.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició del Consell d’Adminis-
tració de l’empresa ATLL Concessionària de 
la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-19602/10

Resposta del Govern
Reg. 115100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19602/10 us 
informo del següent:

La relació dels membres del Consell d’Administració 
d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalu-
nya, SA, es troba disponible al web d’ATLL Concessi-
onària de la Generalitat de Catalunya, SA.

El personal d’ATLL Concessionària a 1 de gener de 
2013 era de 223 persones i a data 28 de febrer de 2015 
és de 240 persones.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució de consens entre els ajunta-
ments de Martorell i Sant Esteve Sesrovires 
i el Departament de Territori i Sostenibilitat 
per al desdoblament de la carretera B-224
Tram. 314-19633/10

Resposta del Govern
Reg. 115101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-19633/10 i 314-19634/10, amb les següents consi-
deracions:

Actualment s’ha fet un encaix en planta del nou traçat 
de la B-224 d’acord amb la previsió de la revisió del 
POUM de Martorell. Un cop definides la resta de les 
característiques del nou traçat consensuades amb els 
ajuntaments afectats, es podrà iniciar l’estudi informa-
tiu modificat. Posteriorment es sotmetrà a nova infor-
mació pública, tràmit que permetrà aprovar definitiva-
ment l’estudi i passar a la fase de redacció del projecte 
constructiu corresponent.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació pública de la part modi-
ficada de l’estudi informatiu aprovat el 2011 
amb relació al desdoblament de la carretera 
B-224
Tram. 314-19634/10

Resposta del Govern
Reg. 115101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19633/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les actuacions de millo-
rament de la seguretat viària de la carrete-
ra B-224 previstes per al darrer trimestre del 
2014
Tram. 314-19635/10

Resposta del Govern
Reg. 115102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19635/10 us 
informo del següent:

La limitació zonal de velocitat a 60 km/h en el tram de 
la B-224 que transcorre entre els polígons (tram situat 
entre els PK 22,550 i 23,330) en el qual s’hi produei-
xen molts moviments d’entrada i sortida de la carrete-
ra i presenta una elevada intensitat de vehicles, ja està 
establerta des de principis de març d’enguany a càrrec 
del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del projecte de reparcel-
lació del polígon Sesrovires amb relació al 
desdoblament de la carretera B-224
Tram. 314-19636/10

Resposta del Govern
Reg. 115103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19636/10 us 
informo del següent:

La reparcel·lació del polígon de Sant Esteve Sesrovires 
no està desenvolupada per la Direcció General d’In-
fraestructures de Mobilitat Terrestre.

Dins del Projecte de reparcel·lació del polígon Sesrovi-
res, en redacció, així com les càrregues urbanístiques 
que s’imposen a aquest projecte hi ha la millora dels 
accessos al polígon. Aquesta millora dota de carrils 
d’acceleració i desacceleració els accessos al polígon, 
així com de carrils centrals de gir allà on es permetin 
girs a esquerres.
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El Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, que gestiona 
la carretera B-224, a més de definir les actuacions ne-
cessàries autoritzarà les intervencions del polígon que 
afectin la B-224 i les seves zones d’influència.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una rotonda al sector 
de Can Margarit, a Sant Esteve Sesrovires
Tram. 314-19637/10

Resposta del Govern
Reg. 115104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19637/10 us 
informo del següent:

La construcció de la rotonda de Can Margarit està in-
closa en el Conveni signat entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant Este-
ve Sesrovires i la Junta Compensació «Can Margarit» 
que preveu la formació de l’accés al sector.

El projecte de la rotonda va ser redactat pel Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat i les expropiacions 
(que ja han estat impulsades) són també a càrrec d’a-
quest Departament.

Segons ens consta, des de finals del mes passat, la Jun-
ta de Compensació del Sector ja disposa d’empresa 
constructora amb contracte signat per les obres de Can 
Margarit. La rotonda està ja en fase d’autorització per 
part del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, 
que gestiona la carretera B-224.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del registre de càncer a Tar-
ragona i a Girona
Tram. 314-19649/10

Resposta del Govern
Reg. 115075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
19649/10 a 314-19650/10 us informo del següent:

El registre de càncer de Tarragona va ser creat l’any 
1980, i des d’aleshores forma part dels registres acre-
ditats per l’agència de l’OMS especialitzada en aquest 
àmbit, l’Agència Internacional de Recerca del Càncer 
(IARC). Aquest registre disposa de les dades de ten-
dència d’incidència i supervivència relativa i absoluta 
als 5 anys. Actualment, disposa de les dades d’inci-
dència fins el 2010. El Registre de càncer de Girona 
va ser monogràfic de càncer de mama i ginecològic 
entre els anys 1984 i 1994. L’any 1994, va passar a ser 
poblacional i recollir dades d’incidència de tots els 
tumors nous diagnosticats a Girona des d’aleshores. 
Aquest registre recull les dades de supervivència re-
lativa i absoluta als cinc anys. Tots dos registres pu-
bliquen les seves dades periòdicament a les publica-
cions del IARC i estan disponibles en la seva pàgina 
web. Així mateix tots dos registres publiquen les da-
des en el marc de l’Observatori europeu del càncer i 
de la xarxa espanyola de registres de càncer. Les se-
ves dades, juntament amb les de mortalitat, han estat 
essencials per a fer les projeccions de casos de càncer 
a Catalunya. Actualment hi ha el projecte d’estendre 
els registres de càncer poblacionals a la demarcació de 
Lleida. També es planteja la necessitat d’establir el re-
gistre de càncer pediàtric, d’adolescents i adults joves. 
Finalment, s’està avaluant la possibilitat d’establir el re-
gistre de càncer de Catalunya a partir dels diferents 
registres existents i completant les dades de la pobla-
ció no coberta, sempre amb l’estricte compliment de la 
legislació existent.

Les dades d’incidència només poden ser facilitades 
pels registres poblacionals de càncer, per la qual co-
sa els mapes d’incidència per comarques corresponen 
a les demarcacions de Girona i Tarragona. Aquestes 
dades estan publicades en les respectives memòries 
d’ambdós registres, fins el darrer any que cada registre 
té disponible i que, com a mínim, és el 2007. El mo-
tiu del retard en disposar de les dades és la necessitat 
de completar la recerca exhaustiva de possibilitat de 
segones neoplàsies, metàstasis i altres problemes que 
poden conduir a errors en la quantificació de la inci-
dència i revisar la supervivència. Quan les dades es 
desagreguen per comarques, habitualment el volum de 
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casos anualment és tant petit que només és possible es-
tablir, amb una raonable fiabilitat i validesa, una anàli-
si comparativa amb mètodes estadístics que excloguin 
la possibilitat que les diferències siguin degudes a l’at-
zar. Una vegada feta aquesta anàlisi no hi ha cap co-
marca que de forma clara presenti un excés d’incidèn-
cia respecte de la mitjana de la seva demarcació.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mapa de la incidència del càncer 
del 2003 al 2013
Tram. 314-19650/10

Resposta del Govern
Reg. 115075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19649/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors de control de l’Agència 
de Salut Pública des de l’inici de la descon-
taminació de Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-19651/10

Resposta del Govern
Reg. 115062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 les preguntes parlamentàries 314-19651/10 i 
314-19955/10 us informo del següent:

El control que realitza l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT) per a la vigilància de l’afecta-
ció dels residus de l’embassament de Flix a les aigües 
de consum humà es basa en la recollida de mostres i 
anàlisis d’aigües de consum humà en 25 punts de mos-
treig, corresponents a 22 municipis en els quals l’aigua 
de consum podria estar afectada per la contaminació 
del pantà, per la possible relació entre les aigües del 
riu i la captació.

En aquest control, a més dels paràmetres que 
l’ASPCAT analitza mitjançant el Programa anual de 
vigilància sanitària de les aigües de consum humà 
de Catalunya, es fa un seguiment específic dels se-
güents paràmetres: metalls (cadmi, crom total, mer-

curi, níquel, plom i zenc), bifenils policlorats, organo-
clorats (pentaclorbenzè, hexaclorbenzè, sumatori de 
HCHs, octacloroestirè, DDE, DDD, DDT i sumatori 
de DDTs), Policloronaftalens, compostos orgànics vo-
làtils (tetraclorur de carboni, clorobenzè, tricloroetilè, 
1,3-diclorobenzè, percloroetilè, 1,4-diclorobenzè, ben-
zè, 1,2-diclorobenzè, TPHs) i trihalometans.

La freqüència del mostreig i anàlisi és mensual, bi-
mestral o anual, en funció del municipi. Els resultats 
de les anàlisis efectuades mostren que no s’han tro-
bat indicis en les aigües de consum humà de presència 
de contaminants relacionats amb la contaminació del 
pantà.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les doules i els requeriments de col-
lectius de llevadors i del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya
Tram. 314-19653/10

Resposta del Govern
Reg. 115064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19653/10 us 
informo del següent:

Des del Departament de Salut no es reconeix la figura 
de la «doula» com a professional de salut i, per tant, 
aquestes activitats no formen part de la cartera de ser-
veis d’atenció a la salut sexual i reproductiva prestada 
al sistema sanitari públic de Catalunya.

Així mateix, s’ha de destacar que en el darrer Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que va 
tenir lloc el 23 de març de 2015, el Departament de 
Salut va manifestar el suport a la retirada de qualse-
vol menció d’aquesta figura en el document de l’Es-
tratègia d’atenció al part normal en el Sistema Nacio-
nal de Salut. Aquest posicionament s’ha fet arribar al 
col·lectiu de llevadores a través dels seus representants 
a Catalunya, així com el reconeixement explícit de la 
contribució de les llevadores per mantenir la qualitat i 
seguretat a l’atenció maternoinfantil i a la salut sexual 
i reproductiva a Catalunya.

Cal afegir que el Departament de Salut participa en 
la Comissió de llevadores del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya en la qual, en-
tre d’altres temes, s’està treballant per definir l’actual 
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model professional de la llevadora. Aquest model ha 
d’anar orientat a promoure la contribució de la lleva-
dora dintre del sistema de salut a Catalunya i no con-
templa en cap dels seus aspectes la figura de la «dou-
la». A més, s’ha de remarcar que aquesta Comissió 
s’ha pronunciat per tal d’impulsar que els quatre col-
legis d’infermeria de Catalunya facin un seguiment de 
tota la informació relativa a l’activitat que puguin re-
alitzar les «doules» i, així, vetllar per tal que no es 
realitzi cap activitat sanitària per persones no quali-
ficades.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cribratge nutricional en centres del 
sistema sanitari públic i el pla de nutrició
Tram. 314-19654/10

Resposta del Govern
Reg. 115068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19654/10 us 
informo del següent:

El Departament de Salut valora molt positivament les 
mesures de cribratge nutricional en els centres sani-
taris, atès el potencial impacte positiu que tenen en 
la salut de la població. Tenint en compte que aquest 
impacte es dóna de manera singularment relacionada 
amb la malaltia i la complexitat clínica, el Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat està duent a ter-
me una estratègia d’atenció a l’estat nutricional de les 
persones amb necessitats complexes de salut (Pacient 
Crònic Complex / Model Atenció a la Cronicitat Avan-
çada). Aquesta estratègia inclou, en primer lloc, un es-
tudi descriptiu de la prevalença i dels factors associ-
ats de malnutrició, i del risc de patir-la, en la població 
amb cronicitat complexa, que permetrà identificar els 
àmbits més sensibles d’actuació.

Altrament, l’estratègia es completarà amb la protocol-
lització, implementació i avaluació del cribratge de la 
malnutrició en la població amb cronicitat complexa. 
Això es farà des d’una visió poblacional i comunitària, 
amb un enfocament d’actuació integratiu, social i sa-
nitari que actualment s’està desenvolupant en els seus 
continguts. Addicionalment, actualment s’estan duent 
a terme les adequacions tecnològiques que permetin 
adaptar els sistemes d’informació estàndard i els com-
partits (història clínica compartida, HC3) als usos pre-

vistos en l’acció assistencial, de manera que, a més a 
més, afavoreixin l’avaluació de l’impacte de l’actuació 
prevista.

Així doncs, l’atenció a l’estat nutricional serà una fi-
ta important del model català d’atenció a les persones 
amb necessitats complexes de salut i permetrà fer-lo 
extensiu en el futur a altres col·lectius vulnerables.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació d’un contracte de con-
sultoria feta pel Consorci de Salut i Social de 
Catalunya
Tram. 314-19871/10

Resposta del Govern
Reg. 115069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19871/10 us 
informo del següent:

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és 
una entitat amb personalitat jurídica pròpia que es re-
geix per uns estatus i òrgans de govern propis, i dels 
quals no forma part el Departament de Salut ni el Ser-
vei Català de la Salut. Per aquest motiu, qualsevol ini-
ciativa que aquesta entitat dugui a terme en l’àmbit 
de la seva pròpia organització resta exclosa del camp 
d’actuació del Departament de Salut i el Servei Català 
de la Salut.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre la prohibició d’entrar banderes de Pa-
lestina i pancartes en àrab al partit de  bàs  quet 
entre el FC Barcelona i el Maccabi Tel Aviv 
del 12 de març de 2015
Tram. 314-19882/10

Resposta del Govern
Reg. 115143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19882/10, us 
informo del següent:

Les mesures de seguretat que es van disposar en el 
partit de bàsquet a què fa referència la pregunta van 
ser adoptades amb l’única finalitat d’evitar problemes 
d’ordre públic i conductes que poguessin incitar a la 
violència.

No es va comissar cap bandera.

Pel que fa a les pancartes, no es va impedir el seu ac-
cés al Palau; únicament, els agents que formaven part 
del dispositiu van estar atents per tal que, si en algun 
moment n’apareixia alguna, no tingués un contingut o 
mostrés una llegenda que pogués incitar a la violència.

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accés dels periodistes a la concen-
tració de Pegida a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) l’11 de març de 2015
Tram. 314-19883/10

Resposta del Govern
Reg. 115144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 les preguntes parlamentàries 314-19883/10 i 
314-19884/10, us informo del següent:

L’objectiu del dispositiu establert a l’Hospitalet de Llo-
bregat el dia 11 de març de 2015 va ser el de garantir la 
seguretat de les persones en un espai en el qual havien 
de coincidir dues concentracions d’ideologia oposada, 
Pegida Catalunya i Unitat contra el Feixisme, amb un 
risc elevat de produir-se conflictes d’ordre públic.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en 
cap moment va impedir la tasca dels mitjans de co-
municació. El responsable del dispositiu els va ubicar 
en l’espai adequat per seguir els esdeveniments amb 
seguretat i plena llibertat. L’actuació dels agents no va 
afectar la dels periodistes que cobrien les concentraci-
ons, els quals van poder parlar amb els representants 
dels dos col·lectius, i va garantir en tot moment llur se-
guretat, així com la de les persones concentrades.

En el dispositiu va estar present el responsable de co-
municació de la Regió Policial Metropolitana Sud per 
atendre els mitjans de comunicació presents al lloc i 
mantenir-los informats de totes les novetats que s’ana-
ven produint. No es va produir cap queixa per part 
dels mitjans de comunicació perquè s’estigués limitant 
llur dret a la informació.

En el transcurs de les concentracions es van produir 
aldarulls i intents d’agressió a diverses persones, entre 
ells, agents de policia de servei en el dispositiu poli-
cial.

A requeriment de la sala de comandament i coordi-
nació avançada es va ordenar la localització i la iden-
tificació de persones que podien haver participat en 
aquestes accions contra l’ordre públic. En una d’aques-
tes actuacions, també a requeriment de la sala de co-
mandament, una dotació policial de l’Àrea Regional 
de Recursos Operatius va identificar un grup de quatre 
persones que podien haver participat en aquests inci-
dents. Malgrat que una d’elles portava un braçalet que 
semblava correspondre a una acreditació de premsa, 
aquesta circumstància no va poder ser confirmada.

L’actuació policial es va limitar a comprovar la marca, 
model i número de sèrie de la càmera fotogràfica; en 
cap cas es va requisar ni es va demanar la seva mani-
pulació, sent retornada posteriorment al seu posseïdor.

Les decisions preses durant el dispositiu de seguretat 
es van prendre seguint els criteris de proporcionalitat, 
oportunitat i congruència.

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la requisa de la càmera fotogràfica 
d’un periodista durant la concentració de 
Pegida a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès) l’11 de març de 2015
Tram. 314-19884/10

Resposta del Govern
Reg. 115144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19883/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa concessionària de l’atenció 
telefònica del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques
Tram. 314-19887/10

Resposta del Govern
Reg. 115063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 les preguntes parlamentàries 314-19887/10 i 
314-19888/10 us informo del següent:

L’empresa adjudicatària de la contractació del servei 
de gestors de coordinació sanitària de la central de co-
ordinació del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA és 
Qualitel Teleservices, SA. La data d’inici de la pres-
tació del servei va ser el dia 1 de desembre de 2011 
i el termini és de dos anys, més dos anys de pròrro-
ga possible. L’import d’adjudicació del Lot 1 va ser de 
13.371.752,95 € (IVA no inclòs), per a 2 anys; i el del 
Lot 2 va ser de 1.784.828,70 € (IVA no inclòs), per a 
2 anys.

Així mateix, l’empresa adjudicatària de la contracta-
ció del servei d’operadors de Sanitat Respon de Siste-
ma d’Emergències Mèdiques, SA és Atento Teleser-
vicios España, SA. La data d’inici de la prestació del 
servei va ser el dia 1 de desembre de 2011 i el termi-
ni és de dos anys, més dos anys de pròrroga possible. 
L’import d’adjudicació va ser de 2.295.000,00 € (IVA 
no inclòs), per a 2 anys.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa concessionària de l’atenció 
telefònica de Sanitat Respon
Tram. 314-19888/10

Resposta del Govern
Reg. 115063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19887/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions fetes a clíniques den-
tals el 2013 i el 2014
Tram. 314-19914/10

Resposta del Govern
Reg. 115076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
19914/10 a 314-19919/10 us informo del següent:

El nombre total d’inspeccions corresponents a l’any 
2013 dutes a terme des del Departament de Salut a clí-
niques dentals l’any 2013 va ser de 38. Per Regions 
Sanitàries, 27 han estat a Barcelona, 3 a Tarragona, 
3 a Girona, 4 a Lleida i 1 a Catalunya Central. Del 
total, 27 han finalitzat amb arxiu i 11 amb propostes 
sancionadores. Els motius han estat majoritàriament 
per activitat i publicitat no autoritzada. Així mateix, el 
nombre total d’inspeccions corresponents a l’any 2014 
dutes a terme des del Departament de Salut a clíniques 
dentals ha estat de 31. Per Regions Sanitàries, 26 han 
estat a Barcelona, 3 a Girona, 1 a Lleida i 1 a Cata-
lunya Central. Del total, 22 han finalitzat amb arxiu, 
2 amb propostes sancionadores, 1 amb requeri-
ment, 3 amb trasllat a altres unitats i 3 encara s’estan 
investigant. Els motius han estat majoritàriament per 
publicitat no autoritzada.

Pel que fa al nombre total de queixes de pacients so-
bre clíniques dentals rebudes pel Departament de Salut 
l’any 2103 ha estat de 21. Per Regions Sanitàries, 18 han 
estat a Barcelona, 1 a Tarragona i 2 a Girona. Del to-
tal, 10 han finalitzat amb arxiu i 11 amb propostes san-
cionadores. Els motius han estat majoritàriament per 
mala praxi. Així mateix, el nombre total de queixes de 
pacients sobre clíniques dentals rebudes pel Departa-
ment de Salut l’any 2104 ha estat de 12. Per Regions 
Sanitàries, 10 han estat a Barcelona i 2 a Girona. 
Del total, 8 han finalitzat amb arxiu, 2 amb propostes 
sanciona dores, 1 amb requeriment i 1 amb trasllat a 
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altres unitats. Els motius han estat majoritàriament per 
publicitat no autoritzada.

El Departament de Salut no ha rebut cap queixa en 
relació al cas d’una trentena de pacients d’una clíni-
ca dental de Girona que denuncien haver estat esta-
fats, però coneix el cas a través de les informacions 
publicades als mitjans de comunicació. Tot i que és un 
assumpte que s’està tractant bàsicament des de l’àm-
bit judicial, la Subdirecció General d’Avaluació i Ins-
pecció Sanitàries i Farmacèutiques ha obert diligènci-
es per comprovar quina és la situació administrativa i 
sanitària del centre.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes rebudes amb relació a clí-
niques dentals el 2013 i el 2014
Tram. 314-19915/10

Resposta del Govern
Reg. 115076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19914/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una suposada estafa en una clínica 
dental de Girona
Tram. 314-19916/10

Resposta del Govern
Reg. 115076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19914/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denúncia per estafa feta pels paci-
ents d’una clínica dental de Girona
Tram. 314-19917/10

Resposta del Govern
Reg. 115076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19914/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
a una suposada estafa en una clínica dental 
de Girona
Tram. 314-19918/10

Resposta del Govern
Reg. 115076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19914/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inspecció feta a una clínica dental 
de Girona denunciada per estafa
Tram. 314-19919/10

Resposta del Govern
Reg. 115076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19914/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa sanitària del 2010 ençà
Tram. 314-19926/10

Resposta del Govern
Reg. 115065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-19926/10 us 
informo del següent:

La informació sol·licitada es mostra a l’annex.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els controls de l’aigua de l’Agèn-
cia de Salut Pública a la zona de Flix (Ribera 
d’Ebre) en el període 2010-2014
Tram. 314-19955/10

Resposta del Govern
Reg. 115062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19651/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes rebudes per la manca de 
representació de la pluralitat dels professio-
nals sanitaris en el programa .Cat dedicat a 
la crisi i la sanitat
Tram. 314-20030/10

Resposta del Govern
Reg. 115070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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 314-20030/10 us 
informo del següent:

Al Departament de Salut no li consta cap queixa en 
relació a la manca de representació de la pluralitat dels 
professionals sanitaris participants en el debat del pro-
grama .Cat: Crisi i sanitat: a quin preu? emès per TV3.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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 director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el criteri per a escollir els participants del 
programa .Cat del 5 de març de 2015
Tram. 323-00125/10

Retirada
Reg. 115055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

Retirada: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’infància
Tram. 310-00517/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 115735 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
polítiques d’infància?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el Pla rector d’ús i gestió de 
l’àrea protegida de les illes Medes
Tram. 310-00518/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 115736 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el Pla 
de gestió de les Illes Medes?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació i la seva actuació 
amb relació a la vaga indefinida dels treba-
lladors subcontractats, autònoms i falsos 
autònoms de Movistar, de Telefónica, SA
Tram. 310-00519/10

Anunci
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 115755 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment i l’actuació del Govern en 
relació la vaga indefinida dels treballadors de subcon-
tractacions, autònoms i falsos autònoms de l’empresa 
Telefónica-Movistar.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el programa Grans Actius, de 
lluita contra l’atur de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
Tram. 310-00520/10

Anunci
Oriol Amorós i March, del GP ERC

Reg. 115757 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Regla-
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ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació al Pla de lluita contra l’atur dels majors de 
45 anys (Pla Grans Actius)?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les finances locals
Tram. 310-00521/10

Anunci
Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP ERC

Reg. 115758 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les finances locals?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el trasllat de la seu de l’Agència 
Tributària de Catalunya i d’altres dependèn-
cies administratives de la Generalitat
Tram. 310-00522/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del GP ICv-EUiA

Reg. 115761 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

Sobre el trasllat de la seu de l’agència tributària i altres 
dependències administratives de la Generalitat.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el fons de recerca i innovació 
atorgats pel programa europeu Horitzó 2020
Tram. 310-00523/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 115764 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Govern sobre els fons de recer-
ca i innovació atorgats a Catalunya del programa euro-
peu Horitzó 2020?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’activitat cultural de la diada de 
Sant Jordi del 2015
Tram. 310-00524/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 115765 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Govern de l’activitat cultural 
de la darrera diada de Sant Jordi?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la votació del projecte Castor 
en el Parlament Europeu
Tram. 310-00525/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 115766 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina opinió té el Govern de la votació del Parla-
ment europeu sobre el projecte Castor?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política amb relació als mit-
jans de comunicació
Tram. 310-00526/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del GP C’s

Reg. 115786 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple que tindrà lloc els dies 5, 6 
i 7 de maig de 2015.

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

– Sobre la política del Govern en relació amb els mit-
jans de comunicació 

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els impagaments en l’àm-
bit social
Tram. 310-00527/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 115822 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Sobre els impagaments en l’àmbit social.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política de peatges
Tram. 310-00528/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 115823 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Sobre la política de peatges.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00302/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del GP C’s

Reg. 115050 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00303/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 115737 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00304/10

Anunci
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 115756 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 142 del Re-
glament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del President del Govern de 
la Generalitat en relació a la situació política i social 
que viu el país.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00305/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del GP ERC

Reg. 115759 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00306/10

Anunci
Joan Mena Arca, del GP ICv-EUiA

Reg. 115760 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00307/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 115763 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00308/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del GP PPC

Reg. 115789 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta GP PPC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atorgament de subvencions a The 
Parliament Magazine o a Dods Parliamen-
tary Communications
Tram. 314-20196/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 114779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern ha donat alguna subvenció a la revista The 
Parliament Magazine o a la editora Dods Parliamen-
tary Communications Ltd.?

– En cas afirmatiu en quins exercicis, per quins im-
ports, i per quins conceptes?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estació Ernest Lluch, de la línia 5 del 
metro
Tram. 314-20197/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del GP PPC

Reg. 114780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

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.

Respecte a l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del me-
tro de Barcelona, interessa saber a aquest diputat i al 
seu grup parlamentari: 

– Quan es van iniciar les obres de construcció?

– Quan es van paralitzar aquestes obres i per quin mo-
tiu?

– Quin és l’estat d’execució de les obres a data d’avui?

– Quin és el cost de les obres ja executades? Desglos-
sar per anys i detallant cadascuna de les actuacions 
que s’han fet, així com el cost que ha suposat fins al 
moment cadascuna d’aquestes actuacions.

– Quina és la inversió pendent d’executar per tal de 
posar la estació en funcionament i quin és el cost pre-
vist de les obres pendents d’executar? Detallar quines 
són les actuacions pendents per a finalitzar aquesta es-
tació.

– Quin és el calendari previst de posada en funciona-
ment de l’estació?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat de la seu de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya
Tram. 314-20198/10

Formulació

Josep vendrell Gardeñes, del GP ICv-EUiA

Reg. 115122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la 
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T 
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona 
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències 
de l’ATC el febrer de 2016.

En relació a aquest trasllat el Grup d’ICV-EUiA vol 
saber el següent: 

1. Quin és el cost previst d’acondicionament (compra de 
mobles, material informàtic i altres) de la nova seu 
de l’ATC de la Zona Franca?



12 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 568

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 48

2. A quin ús es destinaran les tres plantes de l’edifi-
ci del carrer Fontanelles que continuaran llogades pel 
Govern?

3. Quina és la ràtio que es preveu de m2 per treballa-
dors en el nou edifici, tenint en compte el creixement 
de la plantilla en un 50%?

4. Fa dos anys es va signar un contracte de lloguer per 
20 anys, quina compensació hi haurà per rescindir el 
contracte 18 anys abans del seu venciment?

5. Per quines raons el nou edifici s’ha llogat sense con-
currència pública, sense convocar un concurs pel llo-
guer de les dependències de l’ATC, com ja s’havia fet 
temps enrere?

6. El Govern ha calculat en el cost-benefici de l’ope-
ració les conseqüències que pot tenir per als usua-
ris aquest trasllat, tenint en compte les dificultats de 
transport públic o la manca d’oficines bancàries?

7. Quines mesures pensa prendre el Govern per millorar 
l’accessibilitat en transport públic a la nova seu de l’ATC?

8. El Departament d’Economia i Coneixement afir-
ma que el contracte de lloguer és per un període de 
20 anys, 10 obligatoris i 10 potestatius. En els 10 anys 
quina de les parts i en quines condicions pot rescindir 
el contracte?

9. Quin és el lloguer mensual per metre quadrat del 
nou edifici, IVA inclòs?

10. Quin és el topall de revisió de la renda establert en 
el contracte de lloguer de la nova seu de l’ATC de la 
Zona Franca?

11. El Departament d’Economia ha informat que l’es-
talvi total que produirà el canvi d’edifici suposarà 
1.380.434,04 €. Com s’ha calculat aquest estalvi?

12. El Govern ha emprat els serveis d’algun intermedi-
ari i/o consultoria per al lloguer de l’edifici?

13. Quin ha estat el cost per a la Generalitat d’aquesta 
intermediació?

14. El Govern ha contrastat amb l’Ajuntament de Barce-
lona la política de reordenació d’espais administratius i 
institucionals a la ciutat de Barcelona, tenint en compte 
l’impacte que tindrà sobre el model de ciutat amb la pèr-
dua de diversitat d’usos del centre de la ciutat i la crei-
xent ocupació per serveis adreçats al turisme?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper del director gerent de l’Ins-
titut Català de la Salut en el cas del metge i 
alcalde de Barbens (Pla d’Urgell)
Tram. 314-20199/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, juntament amb 

un altre diputat del GP ERC

Reg. 115235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

En relació a la sentència 407/2014 del jutjat conten-
ciós-administratiu únic de Lleida sobre la figura del 
metge i alcalde de Barbens, José Luis Plaza Tolosa, el 
qual va ser absolt per qüestions de forma d’una sanció 
per haver comès quatre faltes disciplinàries (una greu, 
dues lleus i una molt greu per, entre altres fets, utilit-
zar de receptes assignades a un altre metge, incomplir 
la jornada de treball i la facturació al Servei Català 
de la Salut de medicaments a usuaris que a posteriori 
s’ha constatat que no van ser administrats, entre altres 
faltes) que comportaven una suspensió de feina i sou 
pel període de quatre anys; interessa saber a aquestes 
diputades i al seu grup parlamentari tota la informació 
relativa al cas, i en especial pel que fa al paper que va 
efectuar el Director Gerent de l’ICS: 

– Per què el Director General de l’ICS va resoldre el pro-
cediment i notificar la resolució disciplinària fora de termi-
ni, provocant que l’acte administratiu fos nul de ple dret?

– Quina és la repercussió econòmica que ha tingut pel 
Departament de Salut aquest cas?

– Després de la sentència citada, es va presentar algun 
recurs d’apel·lació. Si és que no, per què?

– Quina és la valoració que fa el Departament sobre 
aquest cas concret?

– Quines mesures ha engegat el Departament perquè 
no es tornin a donar casos de venciments dels terminis 
en els procediment juridicoadministratius?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015 

Marta Vilalta i Torres Alba Vergés i Bosch
Diputada GP ERC Diputada GP ERC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els valors màxims permesos de benzè 
i butadiè a l’atmosfera
Tram. 314-20200/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 115334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els valors màxims permesos de benzè i 
butadiè a l’atmosfera?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els valors de benzè i butadiè detectats 
a l’atmosfera al Morell, Perafort i Puigdelfí 
(Tarragonès) en el període 2012-2014
Tram. 314-20201/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 115335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

 – Quins són els valors de benzè i butadiè detectats 
a l’atmosfera al Morell i Perafort-Puigdelfí els anys 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya amb relació als alts ni-
vells de butadiè al Morell, Perafort i Puigdelfí 
(Tarragonès)
Tram. 314-20202/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 115336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions ha dut a terme l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya en relació als alts nivells de bu-
tadiè detectats pel Laboratori del Centre de Medi Am-
bient (LCMA) de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya al Morell i Perafort-Puigdelfí?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de la qualitat de l’aire als 
municipis propers als polígons químics Nord 
i Sud del Tarragonès
Tram. 314-20203/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 115337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Com pensa el Govern establir el control de la quali-
tat de l’aire als municipis propers als polígons químics 
Nord i Sud del Tarragonès?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació dels ajuntaments, la 
Universitat Rovira i Virgili, les empreses i les 
entitats ecologistes en el control de la quali-
tat de l’aire als polígons químics Nord i Sud 
del Tarragonès
Tram. 314-20204/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 115338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Com pensa el Govern establir la participació dels 
Ajuntaments de la Universitat Rovira i Virgili, de les 
empreses i de les entitats ecologistes en el control de la 
qualitat de l’aire als polígons químics Nord i Sud del 
Tarragonès?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de noves estacions de la 
xarxa de vigilància atmosfèrica al Morell, 
Vilallonga del Camp i la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-20205/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 115339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Creu el Govern que són necessàries noves estacions 
de la Xarxa de Vigilància Atmosfèrica als municipis 
del Morell, Vilallonga i la Pobla de Mafumet?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper de l’Observatori de Salut i 
Medi Ambient del Camp de Tarragona en el 
control de la qualitat de l’aire
Tram. 314-20206/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 115340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin paper creu que ha de tenir l’Observatori de 
Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona en el 
control de la qualitat de l’aire i en l’estudi dels riscos 
per a la salut relacionats amb els agents ambientals del 
Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells de benzè i de butadiè perju-
dicials per a la salut
Tram. 314-20207/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos 

altres diputats del GP SOC

Reg. 115342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

En relació a l’estudi d’avaluació real de la qualitat de 
l’aire als municipis de Constantí, el Morell, Perafort-
Puigdelfí i Vilallonga del Camp realitzat pel Labora-

tori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC),

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

– El benzè i butadiè poden afectar la salut de les per-
sones? En quins nivells a l’atmosfera són perjudicials?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels equips d’assessora-
ment i orientació psicopedagògics de finan-
çament públic als instituts
Tram. 314-20208/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 115688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina ha sigut l’evolució curs 2002-2003 a curs 
2014-2015 als IES de finançament públic de EAPS, 
suport a la tutoria (nombre equips i professionals equi-
valents per regions educatives indicant població esco-
lar a atendre i % NEE?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del personal d’infermeria de 
finançament públic als instituts
Tram. 314-20209/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 115689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina ha sigut l’evolució de personal infermeria 
(nombre i hores) a cada IES de finançament públic 
des del seu inici fins curs actual, indicant consultes 
(especificant motius, edats, sexe), programes, deriva-
cions a Salut, general, mental, salut sexual i repro-
ductiva...?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del personal d’infermeria de 
finançament públic als instituts
Tram. 314-20210/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 115690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina ha sigut l’evolució de personal infermeria 
(nombre i hores) a cada IES de finançament públic des 

del seu inici fins curs actual, indicant consultes (espe-
cificant motius, edats, sexe), programes, derivacions a 
Salut, general, mental, salut sexual i reproductiva...?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents amb violència als cen-
tres públics d’ensenyament del curs 2002-
2003 ençà
Tram. 314-20211/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 115691 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina ha sigut l’evolució incidents amb violència als 
centres de finançament públic des curs 2002-2003 fins 
curs actual, indicant medi, causes...?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita
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