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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció de pacients de centres privats derivats a la xarxa 
pública
Tram. 314-18111/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per sexe
Tram. 314-18112/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per edat
Tram. 314-18113/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per centre d’origen
Tram. 314-18114/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per centre de destinació
Tram. 314-18115/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per patologia
Tram. 314-18116/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per sexe
Tram. 314-18117/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per edat
Tram. 314-18118/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 

l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per centre d’origen
Tram. 314-18119/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per centre de destinació
Tram. 314-18120/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per patologia
Tram. 314-18121/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la 
malaltia d’Alzheimer en el període 2010-2013
Tram. 314-18329/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la 
malaltia de Parkinson en el període 2010-2013
Tram. 314-18330/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que tenen convenis per a prestar serveis a malalts 
d’Alzheimer en el període 2010-2013
Tram. 314-18331/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats que tenen acords de finançament o cofinança-
ment per a prestar serveis a malalts d’Alzheimer en el perí-
ode 2010-2013
Tram. 314-18332/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que tenen convenis per a prestar serveis a malalts 
de Parkinson en el període 2010-2013
Tram. 314-18333/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que tenen acords de finançament o cofinançament 
per a prestar serveis a malalts de Parkinson en el període 
2010-2013
Tram. 314-18334/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb 
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la malaltia d’Alzheimer en el període 2010-2013 pendents de 
pagament
Tram. 314-18335/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb 
la malaltia de Parkinson en el període 2010-2013 pendents 
de pagament
Tram. 314-18336/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis signats amb entitats que presten serveis a malalts 
d’Alzheimer en el període 2010-2013 pendents de pagament
Tram. 314-18337/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis signats amb entitats que presten serveis a malalts 
de Parkinson en el període 2010-2013 pendents de paga-
ment
Tram. 314-18338/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que té de les subvencions atorgades pel Minis-
teri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les entitats relaci-
onades amb la malaltia d’Alzheimer
Tram. 314-18339/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que té de les subvencions atorgades pel Minis-
teri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les entitats relaci-
onades amb la malaltia de Parkinson
Tram. 314-18340/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost que ha destinat a la malaltia d’Alzheimer del 
2010 ençà
Tram. 314-18349/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost que ha destinat a la malaltia de Parkinson del 
2010 ençà
Tram. 314-18350/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades relatives al tràfic, la venda i el consum de drogues sin-
tètiques del 2000 ençà
Tram. 314-18656/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sisena hora en els centres escolars de Barcelona
Tram. 314-19455/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla de reforma de l’Institut Antoni Cumella, de Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-19470/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un centre de formació professional a Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-19471/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans d’igualtat de la Generalitat, les seves empreses i els 
organismes que en depenen
Tram. 314-19473/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de publicació de les dades relatives al compliment de 
la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes
Tram. 314-19474/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment del principi de presència equilibra-
da d’homes i dones en els nomenaments i les designacions 
dels càrrecs de responsabilitat de la Generalitat
Tram. 314-19475/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
percentatges i les xifres absolutes de presència de dones i 
homes en els consells i òrgans de govern de la Generalitat
Tram. 314-19476/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals s’ha reduït la presència de dones als òr-
gans de decisió de la Generalitat
Tram. 314-19477/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fracàs escolar a Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19481/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la normativa en matèria de seguretat indus-
trial per part de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19504/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers voluntaris que presten serveis a cadas-
cun dels parcs de bombers
Tram. 314-19558/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers voluntaris que estan en disposició d’és-
ser activats en cas d’emergència
Tram. 314-19571/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes en el medi de l’explosió a l’empresa Simar, d’Iguala-
da (Anoia)
Tram. 314-19575/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
registres de les estacions de la xarxa de vigilància atmos-
fèrica d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de 
febrer de 2015
Tram. 314-19576/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no funcionava la consulta en línia de les 
dades de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica 
d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer 
de 2015
Tram. 314-19577/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades de l’estació de la xarxa de vigilància atmosfèrica de la 
Gornal del 12 de febrer de 2015
Tram. 314-19578/10
Resposta del Govern p. 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació dels efectes en el medi ambient i la salut de les 
persones de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19579/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del conseller de Territori i Sostenibilitat per a no 
interrompre la seva agenda per l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19580/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplaçament del núvol produït per l’explosió a l’empre-
sa Simar, d’Igualada (Anoia), cap a Vilafranca del Penedès i 
Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 314-19581/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superfície on es van dipositar els productes emesos a l’at-
mosfera després de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19582/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mesuraments del medi ambient que s’han fet a l’Anoia i l’Alt 
Penedès després de l’explosió a l’empresa Simar
Tram. 314-19583/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones afectades en la salut per l’explosió a l’empresa Si-
mar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19584/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
productes químics que van produir l’explosió a l’empresa Si-
mar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19585/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19586/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les deficiències detectades als registres de l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19587/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de visites als centres d’atenció sanitària per cau-
sa de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19588/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abocador de Cruïlles (Baix Empordà)
Tram. 314-19641/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contaminació d’aigües per purins del 2003 al 
2014 i els efectes sobre la salut
Tram. 314-19648/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’economia verda
Tram. 314-19861/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions finançades mitjançant el Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-19862/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació creada per la definició d’«agricultor en actiu» que 
estableix el Reial decret 1075/2014 i la seva repercussió en 
els agricultors de zones de muntanya
Tram. 314-19870/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negativa de la Policia Nacional de l’Estat desplegada a Mo-
llerussa (Pla d’Urgell) a expedir documents d’identitat per-
què la documentació presentada estava en català
Tram. 314-19905/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions arran de la negativa de la Policia Nacional 
de l’Estat desplegada a Mollerussa (Pla d’Urgell) a expedir 
documents d’identitat perquè la documentació presentada 
estava en català
Tram. 314-19906/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir els drets lingüístics dels ciutadans 
davant els cossos policials de l’Estat
Tram. 314-19907/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Associació per a la Conservació dels Ecosis-
temes Naturals per a la captura de crancs vermells ameri-
cans al riu Glorieta, a Alcover (Alt Camp)
Tram. 314-19911/10
Resposta del Govern p. 24

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la redacció dels projectes de millorament de la 
carretera C-58 entre Viladecavalls i Castellbell i el Vilar
Tram. 311-02240/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la licitació dels projectes de millorament de la car-
retera C-58 entre Viladecavalls i Castellbell i el Vilar
Tram. 311-02241/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’inici i la finalització de les obres dels projectes de 
millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 311-02242/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els mesuraments acústics en el tram urbà de la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 311-02243/10
Anunci p. 26

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius de primària i de secundària 
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nous que està previst de posar en funcionament a la provín-
cia de Lleida el curs 2014-2015
Tram. 314-20212/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’A jun tament de Lleida en 
data del 30 d’abril de 2015
Tram. 314-20213/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’habitatges de protecció a Lleida 
redactats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-20214/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en política de promoció de l’ocu-
pació i el creixement empresarial a la província de Lleida del 
2010 ençà
Tram. 314-20215/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i d’infermers destinats a l’atenció primà-
ria a Lleida
Tram. 314-20216/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i d’infermers destinats a l’atenció primà-
ria a la província de Lleida
Tram. 314-20217/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en polítiques adreçades a la in-
fància a la província de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20218/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en polítiques adreçades a la gent 
gran a la província de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20219/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en política d’energia i qualitat am-
biental a la província de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20220/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a 
Lleida
Tram. 314-20221/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Lleida
Tram. 314-20222/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a la província de Lleida
Tram. 314-20223/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca-
pacitat a la província de Lleida
Tram. 314-20224/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a la pro-
víncia de Lleida
Tram. 314-20225/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Lleida
Tram. 314-20226/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en polítiques adreçades a les do-
nes a l’Ajuntament de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20227/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb discapacitat menors de seixanta-
cinc anys beneficiàries del Programa individual d’atenció a la 
província de Lleida
Tram. 314-20228/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb discapacitat menors de seixanta-
cinc anys beneficiàries del Programa individual d’atenció a 
Lleida
Tram. 314-20229/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció a la província de 
Lleida el segon semestre del 2014
Tram. 314-20230/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en polítiques adreçades als es-
trangers a la província de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20231/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acollida de dones embarassades
Tram. 314-20232/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import recaptat per l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques
Tram. 314-20233/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals el Departament d’Ensenyament acce-
deix a fer les proves de tercer de primària establertes per la 
Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa
Tram. 314-20234/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un centre d’educació especial a Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-20235/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Unitat d’Atenció Continuada i d’Urgències de Base Territorial 
de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-20236/10
Formulació p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Unitat d’Atenció Continuada i d’Urgències de Base Territorial 
de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-20237/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció de l’Escola Paco Candel, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-20238/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’oficines de farmàcia que té l’àrea bàsica de salut 
del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-20239/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’oficines de farmàcia que pertoquen a l’àrea bàsica 
de salut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-20240/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’oficines de farmàcia de guàrdia de vint-i-quatre 
hores que tenen les àrees bàsiques de salut del Vendrell i del 
Baix Penedès Interior i el nombre que els pertoca
Tram. 314-20241/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de resoldre els recursos d’alçada interposats en el 
procés d’adjudicació d’oficines de farmàcia a l’àrea bàsica 
de salut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-20242/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini de més d’un any per a resoldre els recursos d’alçada 
interposats en el procés d’adjudicació d’oficines de farmàcia 
a l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-20243/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini que estableix la legislació per a resoldre els recursos 
d’alçada i sobre la situació del procediment d’adjudicació 
d’oficines de farmàcia a l’àrea bàsica de salut del Vendrell 
(Baix Penedès)
Tram. 314-20244/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a pal·liar els efectes del dèficit d’ofi-
cines de farmàcia al Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-20245/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a pal·liar els efectes del dèficit 
d’oficines de farmàcia de guàrdia de vint-i-quatres hores a 
les àrees bàsiques de salut del Vendrell i del Baix Penedès 
Interior
Tram. 314-20246/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Equip de Gestió de la Cronicitat 7/24
Tram. 314-20247/10
Formulació p. 39
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció de pacients de centres privats 
derivats a la xarxa pública
Tram. 314-18111/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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-
18111/10 a 314-18121/10 us informo del següent:

El sistema sanitari públic de Catalunya no preveu la 
possibilitat de rebre derivacions programades des de 
les entitats que presten serveis sanitaris de forma pri-
vada ni, per tant, mecanismes per articular-les. Ai-
xí doncs, no es poden considerar derivacions els ca-
sos de pacients que han iniciat una assistència en un 
centre privat i en un moment determinat han optat per 
abandonar-lo i dirigir-se a la xarxa pública per les vi-
es d’accés habitual, sigui a través de l’atenció primària 
amb derivació o no posterior a l’atenció especialitzada 
sigui adreçant-se a un servei d’urgències. En aquests 
casos, l’atenció es presta en funció de la cobertura que 
acrediti el pacient, en les mateixes condicions que la 
resta d’usuaris.

En els casos en què un pacient s’adreça a l’atenció pri-
mària, l’atenció especialitzada o als serveis d’urgènci-
es d’un centre d’atenció primària o d’un centre hospi-
talari, les dades que es recullen per al conjunt mínim 
bàsic de dades (CMBD) no permeten identificar l’as-
sistència prèvia dels pacients a la xarxa privada. D’al-
tra banda, la història clínica que empren els centres 
privats és pròpia, sense que estigui prevista la compa-
tibilitat amb la que utilitzen els diferents centres del 
Siscat.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients derivats de cen-
tres privats atesos a la xarxa pública des-
glossat per sexe
Tram. 314-18112/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients derivats de cen-
tres privats atesos a la xarxa pública des-
glossat per edat
Tram. 314-18113/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients derivats de 
centres privats atesos a la xarxa pública des-
glossat per centre d’origen
Tram. 314-18114/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients derivats de cen-
tres privats atesos a la xarxa pública des-
glossat per centre de destinació
Tram. 314-18115/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients derivats de cen-
tres privats atesos a la xarxa pública des-
glossat per patologia
Tram. 314-18116/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
sexe
Tram. 314-18117/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
edat
Tram. 314-18118/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
centre d’origen
Tram. 314-18119/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
centre de destinació
Tram. 314-18120/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
patologia
Tram. 314-18121/10

Resposta del Govern
Reg. 116160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18111/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a les en-
titats relacionades amb la malaltia d’Alzhei-
mer en el període 2010-2013
Tram. 314-18329/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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-
18329/10 a 314-18340/10, 314-18349/10 i 314-18350/10 
us informo del següent:

Les subvencions atorgades pel Departament de Salut 
a les entitats relacionades amb la malaltia d’Alzhei-
mer i la malaltia de Parkinson en el període 2010-
2013, són les que es troben publicades a les resolu-
cions: SLT/618/2012, de 26 de març, per la qual es 
dóna publicitat a les subvencions concedides pel 
Departament de Salut durant els exercicis de 2010 i 
2011 (a aquesta relació cal afegir que a l’Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega, l’any 
2010 se li va concedir una subvenció de 2.000 euros), 
SLT/2341/2012, de 24 d’octubre, per la qual es resol 
el concurs públic per a la concessió de subvencions 
a entitats de caràcter no lucratiu per al finançament 
d’activitats adreçades al foment i al suport de la salut 
corresponents a l’any 2012, i SLT/2645/2013, de 29 de 
novembre, per la qual es resol el concurs públic per a 
la concessió de subvencions per al finançament a en-
titats privades sense afany de lucre que realitzin actu-
acions en l’àmbit de la salut per al foment de la salut 
i el suport als pacients i a les famílies corresponents 
a l’any 2013. No consten subvencions atorgades a les 
entitats relacionades amb la malaltia d’Alzheimer i la 
malaltia de Parkinson en aquest període pendents de 
pagament.

Des del Departament de Salut no tenim coneixement 
de les subvencions atorgades pel Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat a les entitats relacionades 
amb la malaltia d’Alzheimer i la malaltia de Parkin-
son.

La Fundació ACE-Institut Català de Neurociències 
Aplicades té un contracte específic amb el Servei Ca-
talà de la Salut per a prestar atenció a les persones amb 
la malaltia d’Alzheimer. Així mateix, les entitats pro-
veïdores que tenen convenis amb el Servei Català de 
la Salut per a l’atenció a les persones amb la malaltia 
de Parkinson són l’Hospital Clínic i Provincial, l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Universi-
tari Germans Trias i Pujol i l’Hospital Universitari de 
Bellvitge.

Els imports de la contractació a través de convenis 
amb entitats per prestar serveis a malalts d’Alzheimer 
i malalts de Parkinson, es mostren a l’annex.

Barcelona, 7 de maig 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 les subvencions atorgades a les enti-
tats relacionades amb la malaltia de Parkin-
son en el període 2010-2013
Tram. 314-18330/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que tenen convenis per a 
prestar serveis a malalts d’Alzheimer en el 
període 2010-2013
Tram. 314-18331/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que tenen acords de fi-
nançament o cofinançament per a prestar 
serveis a malalts d’Alzheimer en el període 
2010-2013
Tram. 314-18332/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que tenen convenis per a 
prestar serveis a malalts de Parkinson en el 
període 2010-2013
Tram. 314-18333/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que tenen acords de fi-
nançament o cofinançament per a prestar 
serveis a malalts de Parkinson en el període 
2010-2013
Tram. 314-18334/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a les en-
titats relacionades amb la malaltia d’Alzhe-
imer en el període 2010-2013 pendents de 
pagament
Tram. 314-18335/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a les en-
titats relacionades amb la malaltia de Par-
kinson en el període 2010-2013 pendents de 
pagament
Tram. 314-18336/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis signats amb entitats que 
presten serveis a malalts d’Alzheimer en el 
període 2010-2013 pendents de pagament
Tram. 314-18337/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis signats amb entitats que 
presten serveis a malalts de Parkinson en el 
període 2010-2013 pendents de pagament
Tram. 314-18338/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que té de les subven-
cions atorgades pel Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat a les entitats relaci-
onades amb la malaltia d’Alzheimer
Tram. 314-18339/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que té de les subven-
cions atorgades pel Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat a les entitats relaci-
onades amb la malaltia de Parkinson
Tram. 314-18340/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost que ha destinat a la ma-
laltia d’Alzheimer del 2010 ençà
Tram. 314-18349/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost que ha destinat a la ma-
laltia de Parkinson del 2010 ençà
Tram. 314-18350/10

Resposta del Govern
Reg. 116269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades relatives al tràfic, la venda 
i el consum de drogues sintètiques del 2000 
ençà
Tram. 314-18656/10

Resposta del Govern
Reg. 116161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-18656/10 us 
informo del següent:

La informació sol·licitada sobre el consum de drogues 
s’exposa a l’annex.

Per altra banda, segons la informació facilitada pel 
Departament d’Interior, la Direcció General de la 
Policia va informar àmpliament en la pregunta 314-
16513/10 que les dades que es poden extreure amb re-
lació a l’evolució de les accions dutes a terme per la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) vers el tràfic de substàncies estupefaents eren a 
partir de l’any 2012.

Pel que fa a la informació que es sol·licita en aquesta 
pregunta escrita, en aquests moments la Direcció Ge-
neral de la Policia no pot facilitar dades relacionades 
amb el tràfic de substàncies estupefaents amb el ni-
vell de detall que es demana. Per pal·liar aquesta man-
cança, des de la PG-ME s’ha creat un Comitè tècnic 
d’introducció de dades qualitatives de drogues als sis-
temes informàtics de la PG-ME, que actualment està 
desenvolupant un seguit de recomanacions que perme-
tran obtenir un major grau d’informació sobre aquest 
àmbit.

Barcelona, 27 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 escrit 
sobre la sisena hora en els centres escolars 
de Barcelona
Tram. 314-19455/10

Resposta del Govern
Reg. 115862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19455/10 us 
informo del següent:

Aquesta informació ja ha estat tramesa en la resposta a 
la iniciativa parlamentària 314-13972/10.

Barcelona, 30 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el Pla de reforma de l’Institut Antoni Cu-
mella, de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-19470/10

Resposta del Govern
Reg. 115863 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19470/10 us 
informo del següent:

D’acord amb la disponibilitat pressupostaria, aquest 
any 2015 el Departament d’Ensenyament substituirà el 
circuit d’aigua de la instal·lació de calefacció, i es subs-
tituiran les dues calderes i s’adequarà l’espai on aques-
tes han d’anar instal·lades.

Les actuacions realitzades en aquest institut des de l’any 
2007 són les següents: 

– Obres d’adequació i col·locació d’un fals sostre: 
3.462,00
– Restitució dels falsos sostres enderrocats, renovació 
de les línies elèctriques: 41.113,17
– Actuació d’emergència per esfondrament de sostres: 
190.174,16
– Restitució de falsos sostres enderrocats, renovació 
lí nies elèctriques i col·locació: 113.668,22

– Substitució i impermeabilització de coberta: 110.540,10

Barcelona, 30 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un centre de forma-
ció professional a Mataró (Maresme)
Tram. 314-19471/10

Resposta del Govern
Reg. 115864 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19471/10 us 
informo del següent: 

Des dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Mares-
me - Vallès Oriental, s’ha fet la proposta per crear un 
nou centre específic de formació professional a Mata-
ró per al curs 2017-2018.

Els centres públics que en aquests moments impartei-
xen ensenyaments de formació professionals a la ciutat 
de Mataró no poden ampliar la seva oferta per manca 
d’espai, a més, està previst un increment de la deman-
da d’ensenyaments d’educació secundària obligatòria 
per als propers cursos a la ciutat.

Amb la creació i construcció d’un nou centre de forma-
ció professional es podrà ampliar l’oferta formativa amb 
nous cicles formatius, es podran completar els itineraris 
de les actuals famílies professionals, i podrà esdevenir 
un centre específic de formació professional integrat.

L’Ajuntament de Mataró ha cedit un solar a la Gene-
ralitat de Catalunya per tal d’ubicar aquest nou centre. 
En aquests moments s’estan duent a terme els tràmits 
pertinents perquè aquest pugui ser acceptat.

El nou centre assumirà l’oferta formativa que actual-
ment s’està impartint a l’Institut Alexandre Satorras, a 
l’Institut Thos i Codina, i a l’Institut Josep Puig i Ca-
dafalch.

S’ha constituït una comissió de treball formada per re-
presentants de les direccions dels tres centres i dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme - Va-
llès Oriental, que té com a objectiu principal estudiar i 
valorar, en base a l’experiència real i l’oferta formativa 
actual, les necessitats del nou centre i elaborar propos-
tes de creixement d’aquest.

També s’han mantingut diverses reunions entre repre-
sentants del Departament d’Ensenyament i de l’Ajun-
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tament de Mataró per tal de coordinar i planificar 
l’oferta formativa d’aquest centre.

Per tal d’establir futures sinergies amb el sector uni-
versitari present a la ciutat (Tecnocampus) i la resta de 
centres educatius de la ciutat que ofereixen actualment 
ensenyaments de formació professional, tant públics 
com privats, la població de Mataró compta amb el 
Consell de la Formació Professional de Mataró, en què 
hi són representats els diferents sectors implicats en 
la formació professional (administracions, sectors em-
presarials, centres públics i privats, etc.) de la ciutat.

Actualment la proposta formativa prevista per aquest 
nou centre és la següent: 

– Família professional de Sanitat
– Família professional de Comerç i Màrqueting 
– Família professional d’Administració i Gestió 
– Família professional d’Informàtica i Comunicacions 
– Família professional de Serveis Socioculturals i a la 
Co munitat 
– Família professional d’Imatge Personal 
– Altres cicles o ensenyaments de règim especial rela-
cionats amb aquestes famílies 

Barcelona, 30 d’abril de 2015 

Irene Rigau i Oliver 
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans d’igualtat de la Generalitat, 
les seves empreses i els organismes que en 
depenen
Tram. 314-19473/10

Resposta del Govern
Reg. 116195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19473/10, 
conjuntament amb les número de tramitació 314-
19474/10 a 314-19477/10, us informo del següent: 

La Generalitat de Catalunya està actualment en fase 
de negociació del Pla d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’àmbit d’aplicació del qual seran tots els 
departaments de l’Administració –a excepció del De-
partament d’Ensenyament– amb especificitats per als 
cossos d’Agents Rurals, de Bombers i de personal tèc-
nic penitenciari. Aquesta negociació es du a terme en 
el si de l’Òrgan Paritari de Polítiques d’Igualtat, que 
actua per delegació de la Mesa General de Negociació 
de l’Empleat Públic.

Recordem que l’Institut Català de la Salut, per la se-
va banda, ja va aprovar el setembre de 2011 el seu Pla 
d’igualtat, i que, per Acord de Govern de 20 de gener 
de 2015, es va aprovar el Pla d’igualtat de gènere en el 
sistema educatiu.

Pel que fa a les previsions de la nova llei de transpa-
rència quant a la publicació de les dades sobre acom-
pliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per 
a la igualtat efectiva de dones i homes, cal dir que en 
aquest moment el Departament està en fase de desen-
volupament i d’implantació del recursos i les eines ne-
cessaris per fer possible la publicació de la informació.

Tot i així, podem avançar que, segons el registre de 
personal de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, el recompte a 31 de desembre de 2014, pel que 
fa als càrrecs de comandament, mostra els percentat-
ges següents: 

– Caps de negociat: 72,09% de dones i 27,91% d’homes 
– Caps de secció: 56,85% de dones i 43,15% d’homes 
– Caps de servei: 52,02% de dones i47,98% d’homes 
– Subdirectors/es generals: 51,72% de dones i 48,28% 
d’homes

Per últim, cal recordar que la Secretaria de Relaci-
ons Laborals i Qualitat en el Treball del Departament 
d’Empresa i Ocupació disposa, en el seu Catàleg de 
Plans d’Igualtat, de tota la informació sobre els plans 
d’igualtat de les empreses i organitzacions, públiques 
i privades, que n’han elaborat i implantat un, en el be-
nentès que aquesta inscripció no té caràcter obligatori.

Barcelona, 6 de maig del 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de publicació de les dades 
relatives al compliment de la Llei orgànica 
3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes
Tram. 314-19474/10

Resposta del Govern
Reg. 116195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19473/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment del principi de 
presència equilibrada d’homes i dones en els 
nomenaments i les designacions dels càr-
recs de responsabilitat de la Generalitat
Tram. 314-19475/10

Resposta del Govern
Reg. 116195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19473/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els percentatges i les xifres absolutes 
de presència de dones i homes en els con-
sells i òrgans de govern de la Generalitat
Tram. 314-19476/10

Resposta del Govern
Reg. 116195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19473/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals s’ha reduït la 
presència de dones als òrgans de decisió de 
la Generalitat
Tram. 314-19477/10

Resposta del Govern
Reg. 116195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19473/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fracàs escolar a Constantí (Tarra-
gonès)
Tram. 314-19481/10

Resposta del Govern
Reg. 115865 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 res-

posta a la pregunta parlamentària 314-19481/10 us in-
formo del següent:

El 83,73% dels alumnes van obtenir el títol d’educa-
ció primària, i el 78,65% dels alumnes van obtenir el 
títol d’educació secundària obligatòria al municipi de 
Constantí, el curs 2013-2014.

Les escoles del municipi de Constantí disposen del 
recurs corresponent al Suport Escolar Personalitzat 
(SEP), i tots els centres d’educació primària i secundà-
ria han organitzat activitats d’estudi assistit dins de les 
activitats previstes en el Pla Educatiu d’Entorn.

El proper curs 2015-2016 s’ha proposat implantar una 
nova USEE al municipi per poder atendre els alumnes 
de primària que ho requereixin.

Barcelona, 30 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la normativa en ma-
tèria de seguretat industrial per part de l’em-
presa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19504/10

Resposta del Govern
Reg. 116101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19504/10 us 
informo del següent:

Pel que fa al punt 1, la Llei 9/2014 del 31 de juliol de la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes regula el marc jurídic i organitzatiu 
aplicable en matèria de seguretat industrial. Les pres-
cripcions tècniques concretes que han de complir els 
establiments, les instal·lacions i els productes inclosos 
en l’àmbit d’aplicació de la llei es troben descrits en re-
glaments tècnics que poden ser de d’àmbit europeu, de 
l’Estat o de la Generalitat de Catalunya i que comple-
ten aquest marc normatiu.

La situació reglamentària de l’establiment, pel que fa a 
la normativa d’accidents greus, competència de la Di-
recció General d’Energia, Mines i Seguretat Industri-
al (DGEMSI) del Departament d’Empresa i Ocupació 
(DEMO) d’acord amb el darrer dictamen de seguretat 
elaborat per l’Organisme de control realitzat en data 
10 de desembre de 2014, és correcta amb les excepci-
ons següents: a) el titular no disposava de l’acta d’ins-
pecció de baixa tensió favorable en el moment de la 
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inspecció per l’elaboració del dictamen de seguretat, 
degut a l’existència d’alguns defectes que es trobaven 
pendents de correcció; b) existien defectes en el Siste-
ma de Gestió de la Seguretat.

La inspecció de baixa tensió s’havia realitzat en data 2 
d’octubre de 2014 i donava un termini de correcció de 
6 mesos vençut el dia de la inspecció del dictamen de 
seguretat i de l’accident. SIMAR ha disposat de l’acta 
de baixa tensió favorable el 3 de març de 2015.

Quant als defectes del sistema de gestió de la segu-
retat detectats en la inspecció del dictamen de se-
guretat, aquests tenien un termini de correcció de 
3 mesos no vençuts encara el dia que es va produir 
l’accident. Aquests defectes han quedat corregits, 
dins de termini, en data 10 de març de 2015.

Per últim, cal destacar que a data actual (22 d’abril 
de 2015) es troben pendents de correcció uns defec-
tes identificats en la darrera inspecció quinquennal del 
Reglament d’emmagatzematge de productes químics, 
realitzada al 18 de gener de 2011, i que van passar de-
sapercebuts a l’organisme de control en la inspecció 
del dictamen de seguretat. Per aquests motius, s’ha 
obert un expedient informatiu per valorar les respon-
sabilitats que se’n puguin derivar.

Pel que fa al punt 2, per una banda cal esmentar que el 
cas concret de l’accident està actualment pendent dels 
informes definitius, amb les conclusions al respecte 
de la Inspecció de Treball de Catalunya i del personal 
tècnic de la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball de les causes que varen concór-
rer i que el varen originar.

D’altra banda, pel que fa a la possible manca d’inversió 
en la protecció de la salut dels treballadors i treballa-
dores, cal dir que observant l’evolució positiva de les 
dades relatives a sinistralitat laboral dels darrers anys, 
tot i la situació de reajustament econòmic patida de-
gut a la crisi, no sembla que aquesta circumstància ha-
gi afectat l’obligació i compromís de protecció de les 
persones treballadores.

Tot i això, cal tenir present que el procés de recentra-
lització que està duent a terme el Govern espanyol ha 
produït un impacte negatiu sobre les polítiques públi-
ques d’assessorament a les empreses en matèria pre-
ventiva a Catalunya.

L’absorció i atribució a l’Estat de competències exe-
cutives pròpies de la Generalitat, la concentració dels 
recursos econòmics en mans d’organismes estatals i 
la manca de coordinació amb les comunitats autòno-
mes comporten dificultats per a l’exercici efectiu de les 
competències pròpies d’assessorament a les empreses 
en matèria preventiva.

Cal citar, a tall d’exemple, l’obstaculització per part de 
l’Estat de l’exercici de la competència de la Generalitat 
de coordinació de les activitats preventives que han de 
dur a terme les Mútues i que repercuteixen en l’asses-

sorament prioritari a les petites i mitjanes empreses, o 
la supressió de les assignacions de recursos per a ac-
cions territorials per part de la Fundació de Prevenció 
de Riscos Laborals, que s’havien constituït en un ins-
trument fonamental per tal de promoure una autèntica 
cultura de la prevenció i elevar el nivell de protecció 
de la salut i la seguretat dels treballadors i treballado-
res i que garantia la proximitat de la presa de decisions 
al territori, l’alineació del conjunt de polítiques públi-
ques i, en definitiva, l’eficiència de les accions.

Quant al punt 3, la Inspecció de Treball de Catalunya 
va fer una visita a l’empresa Simar, SA el mateix dia 
12 de febrer de 2015, però no va poder accedir al cen-
tre de treball perquè estava activada l’alerta del Pla 
d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalu-
nya (PLASEQCAT). Al centre de treball també hi ha-
via efectius dels Mossos d’Esquadra i dels bombers.

El 13 de febrer, la inspectora actuant va tornar a fer 
la visita i va accedir a l’interior de les instal·lacions, 
acompanyada d’un tècnic del Centre de Seguretat i Sa-
lud Laboral de Barcelona. Al llarg de la visita es van 
mantenir entrevistes amb diferents persones de l’em-
presa i treballadors, així com amb els bombers pre-
sents, els quals van posar de manifest que encara no 
s’havia fet la neutralització de l’àcid. Per aquest mo-
tiu es va fer un requeriment en el Llibre de Visites de 
l’empresa.

A més a més, amb l’objecte de la investigació dels fets 
s’han demanat informes derivats de les actuacions 
efectuades pels Mossos d’Esquadra i els bombers, ai-
xí com de les actuacions efectuades per Seguretat In-
dustrial.

El dia 26 de febrer es va fer una nova visita al centre de 
treball. Es va constatar que s’havia fet la primera fa-
se de descontaminació d’amiant, i respecte dels danys 
de l’estructura de les instal·lacions, s’estava gestionant 
la seva reparació. L’empresa va lliurar a la inspectora 
actuant la documentació que s’havia sol·licitat prèvia-
ment, si bé es va tornar a demanar més documentació 
a l’empresa: informe del servei d’intervenció d’emer-
gències, documentació relativa al procés de desconta-
minació d’amiant i reparacions de l’estructura, i plani-
ficació preventiva relacionada amb la zona afectada. A 
la finalització de la visita es va fer un nou requeriment.

El dia 6 de març, l’empresa va lliurar parcialment la 
documentació sol·licitada a la visita del 26 de febrer. 
També, s’ha sol·licitat diversa documentació a Trans 
Liquidos Estevez, SL, empresa propietària del camió 
cisterna carregat de l’àcid nítric.

Actualment, l’actuació inspectora està en fase d’inves-
tigació, anàlisi i valoració de la documentació que ja té 
a disposició. Quan aquesta fase quedi tancada, s’eme-
trà l’informe definitiu corresponent.

Quant al punt 4, el Marc estratègic de seguretat i salut 
Laboral 2015-2020 va ser aprovat pel Consell de Re-
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lacions Laborals el passat dia 9 de desembre de 2014. 
Constitueix un acord entre l’administració i els princi-
pals representants patronals i sindicals per tal d’esta-
blir una línia d’acció prioritària, estratègica, per tal de 
millorar l’estat de la prevenció al país.

Per tant, aquest Marc estratègic no és un conjunt d’ac-
cions que han d’executar les empreses, sinó un acord 
dels diferents actors del món laboral per tal de desen-
volupar els seus plans d’acció de manera coordinada 
cap allò que es considera prioritari. En aquest sentit, 
els diferents agents estant elaborant actualment els 
seus plans d’acció.

Pel que fa al punt 5, el protocol de seguretat pública 
posat en marxa va ser el PLASEQCAT, d’aplicació se-
gons les normes tant de protecció civil com de preven-
ció d’accidents greus en establiments industrials que 
manipulen substàncies perilloses.

El PLASEQCAT es va activar en fase d’emergència, la 
màxima prevista. El PLASEQCAT preveu la resposta 
als accidents greus que es puguin produir en establi-
ments industrials que manipulen substàncies perillo-
ses quan esdevinguin o puguin esdevenir riscos per a 
la població, tant pel que fa a les actuacions de la Gene-
ralitat de Catalunya com dels ajuntaments que poden 
resultar afectats i la pròpia activitat industrial.

Quant a la resposta de la Generalitat de Catalunya, 
el PLASEQCAT preveu els diferents organismes que 
han d’actuar en la protecció de la població i la resolu-
ció en general de l’emergència, i en base a les seves 
competències els ubica en l’estructura i composició 
d’un dels grups actuants previstos (intervenció, sani-
tari, ordre, logístic i control ambiental) per als quals 
s’estableixen funcions concretes.

Quant al punt 6, en cas d’accidents com l’ocorregut a 
l’empresa SIMAR SA, d’Igualada, la DGEMSI obre 
un expedient informatiu per tal d’esbrinar les causes 
de l’accident i poder determinat quines mesures es po-
den aplicar per tal de prevenir accidents similars.

Així, les mesures a adoptar a SIMAR SA s’han de de-
terminar en el marc de l’expedient informatiu obert 
per la DGEMSI. Aquestes es comunicaran a l’empresa 
establint un calendari per a la seva implantació. Per 
altra banda, està previst divulgar les conclusions de 
l’estudi i analitzar la situació en altres establiments de 
Catalunya que tinguin els mateixos productes o riscos 
semblants, amb la finalitat que s’hi adoptin mesures de 
seguretat addicionals en el seu cas.

Barcelona, 4 de maig de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers voluntaris que 
presten serveis a cadascun dels parcs de 
bombers
Tram. 314-19558/10

Resposta del Govern
Reg. 116099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19558/10 i 
314-19571/10, us informo del següent:

El nombre de bombers voluntaris que a data 13 d’abril 
de 2015 estan adscrits a cadascun del parcs de bom-
bers de Catalunya, tant voluntaris com professionals, 
així com el nombre de bombers voluntaris de la secció 
activa adscrits a cadascun d’ells, s’especifica en el do-
cument annex.

Barcelona, 4 de maig de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers voluntaris que 
estan en disposició d’ésser activats en cas 
d’emergència
Tram. 314-19571/10

Resposta del Govern
Reg. 116099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19558/10.



19 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 575

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes en el medi de l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19575/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 
314-19575/10 a 314-19584/10 i 314-19588/10, amb les 
següents consideracions:

Pel que fa a l’explosió del camió a l’empresa química 
Simar, el passat 12 de febrer, el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat no va constatar cap afectació so-
bre el medi. Aquest fet es reforça amb el resultat de les 
mesures facilitades per la xarxa de vigilància i preven-
ció de la contaminació atmosfèrica i tenint present que 
la inversió tèrmica del dia esmentat va afavorir que el 
núvol es mantingués a certa distància del sòl, i, per 
tant, dels possibles receptors.

El seguiment de la qualitat de l’aire s’efectua mitjançant 
aparells de mesura que integren la xarxa de vigilància i 
prevenció de la contaminació atmosfèrica (XVPCA). A 
l’Anoia, entre d’altres, es disposa d’una estació de me-
sura automàtica ubicada al municipi d’Igualada.

Aquesta estació facilita dades que són consultables 
pels tècnics del Departament de Territori i Sostenibili-
tat i el públic en general.

Actualment, s’està en un procés de millora de l’aplica-
tiu de consulta de les dades en línia. És per aquest mo-
tiu que els dies 12 i 13 de febrer no es va poder dispo-
sar de la informació amb l’aplicatiu (fet que es repeteix 
en altres dies i que pot succeir puntualment fins que es 
pugui ajustar el programa).

Us adjunto les dades automàtiques enregistrades a l’es-
tació d’Igualada (pl. Masuca) durant els dies 12 i 13 de 
febrer. Tanmateix, les dades de l’estació de Vilanova 
del Camí no es troben disponibles perquè en aquest 
punt de mesurament hi ha un captador de partícules 
que fa una presa de mostra manual, d’acord amb el que 
estableixen les directrius de la Unió Europea. Aquest 
tipus d’aparell recull la mostra, que ha de ser analit-
zada en un laboratori a posteriori. A data d’avui no 
es disposa de les anàlisi corresponents a les mostres 
d’aquests dies i per aquest motiu, tampoc no és possi-
ble disposar d’informació online.

Sobre la possible relació de les dades registrades a l’es-
tació de la xarxa de vigilància atmosfèrica de la Gor-
nal a les 18h del 12 de febrer de 2015 amb l’explosió 
del camió de l’empresa química Simar d’Igualada, us 
exposem el següent:

– Les dades enregistrades a l’estació de Castellet i la 
Gornal (Clariana) el 12 de febrer de 2015 mostren da-
des normals per l’estació i l’època de l’any.

– Tant les dades de l’estació de Castellet i la Gornal 
com les de l’estació de Vilafranca del Penedès el dia 
12 de febrer de 2015 són normals per l’estació i l’èpo-
ca de l’any, amb nivells molt per sota dels objectius de 
qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent (Reial 
decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de 
la qualitat de l’aire).

– Les dades de l’estació de Vilafranca del Penedès du-
rant el dia 12 de febrer de 2015 són normals per l’es-
tació i l’època de l’any, amb nivells molt per sota dels 
objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa 
vigent (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a 
la millora de la qualitat de l’aire).

– Les dades de l’estació de Vilafranca del Penedès 
corresponents als contaminants NO, NO2 i NOX van 
ser invalidades des de les 10.20 h del dia 12 de febrer 
de 2015 a les 13.20 h del dia 19 de febrer de 2015 per-
què l’equip no mostrava un funcionament correcte. Per 
aquest motiu es va posar un equip en paral·lel els dies 
18 i 19 de febrer de 2015, que va demostrar el funcio-
nament incorrecte de l’equip original de l’estació.

Sobre si hi va haver un desplaçament del núvol en di-
recció a Vilafranca i Castellet i la Gornal, cal dir el 
següent:

– El 12 de febrer, al voltant de les 18 h, la direcció 
del vent a l’estació de Vilafranca del Penedès era del 
sector sud-est i inapreciable. Igualada és en direcció 
NNE, és molt poc probable que les emissions d’aquest 
incident fossin transportades en direcció sud cap a Vi-
lafranca del Penedès.

– El 12 de febrer, al voltant de les 18h, la direcció del 
vent a l’estació de Castellet i la Gornal (Clariana) era 
del sector sud i inapreciable. Com que Igualada és 
en direcció N, per tant, és molt poc probable que les 
emissions d’aquest incident fossin transportades en di-
recció sud cap a Castellet i la Gornal.

Pel que fa als mesuraments extraordinaris del me-
di ambient amb posterioritat a l’explosió del camió 
a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 
2015 a la comarca de l’Anoia i l’Alt Penedès, us infor-
mem que el Departament de Territori i Sostenibilitat 
no va efectuar mesuraments extraordinaris de l’aire, 
atès que la instal·lació de la infraestructura disponible 
necessària per a dur-los a terme (unitat mòbil) hagu-
és necessitat un termini de com a mínim 6 hores per 
estar operativa i en aquest període d’acord amb la in-
formació disponible (dades de la xarxa de vigilància i 
prevenció de la contaminació atmosfèrica, dades me-
teorològiques...) era previsible la dispersió del núvol.

Pel que fa a les persones afectades per l’explosió i les 
visites als centres d’assistència sanitària us trameto, 
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annexa, la relació de l’activitat a la comarca de l’Anoia 
en el dia esmentat.

Barcelona, 5 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els registres de les estacions de la xar-
xa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vi-
lanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer 
de 2015
Tram. 314-19576/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no funcionava la 
consulta en línia de les dades de les esta-
cions de la xarxa de vigilància atmosfèrica 
d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i 
el 13 de febrer de 2015
Tram. 314-19577/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de l’estació de la xarxa de 
vigilància atmosfèrica de la Gornal del 12 de 
febrer de 2015
Tram. 314-19578/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació dels efectes en el medi 
ambient i la salut de les persones de l’explo-
sió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19579/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat per a no interrompre la se-
va agenda per l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19580/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplaçament del núvol produït 
per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia), cap a Vilafranca del Penedès i Cas-
tellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 314-19581/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la superfície on es van dipositar els 
productes emesos a l’atmosfera després 
de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19582/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mesuraments del medi ambient 
que s’han fet a l’Anoia i l’Alt Penedès després 
de l’explosió a l’empresa Simar
Tram. 314-19583/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones afectades en la salut 
per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19584/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els productes químics que van pro-
duir l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19585/10

Resposta del Govern
Reg. 116102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19585/10, 
314-19586/10 i 314-19587/10, us informo del següent:

No es va produir una explosió de la cisterna. L’acci-
dent va ser degut a la descàrrega accidental d’entre uns 
6.000 l i 7.000 l d’àcid nítric al 60% des d’una cister-
na de transport a un tanc de 50 m3 d’acer inoxidable 
d’àcid fòrmic al 85% que contenia uns 2.200 l de pro-
ducte. La descàrrega havia de produir-se al tanc d’àcid 
nítric de la cubeta de corrosius que conté un total de 
14 tancs, però es va realitzar al d’àcid fòrmic per un 
possible error en la manipulació d’una mànega de des-
càrrega a la boca de l’àcid fòrmic en comptes de la de 
nítric. Es va generar una reacció entre els dos àcids i 
aproximadament al cap d’una hora d’iniciar-se la des-
càrrega el tanc atmosfèric va cedir trencant-se per la 
tapa com conseqüència de la sobrepressió interna.

Va quedar afectada la teulada d’uralita i es van alli-
berar a l’atmosfera els vapors nitrosos. La Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del 
Departament d’Empresa i Ocupació ha obert un ex-
pedient informatiu per a la investigació de l’accident i 
s’haurà de determinar l’adequació del sistema de ges-
tió de la seguretat de l’establiment afectat.

Pel que fa als productes implicats en l’accident, el seu 
emmagatzematge i operacions de càrrega i descàrrega 
en l’establiment estan legalitzats d’acord amb el RD 
379/2001 pel que s’aprova el reglament d’emmagatze-
matge de productes químics i posteriors modificaci-
ons. Consta que l’establiment estava al dia de les seves 
obligacions al respecte.

La situació reglamentària de l’establiment, pel que fa a 
la normativa d’accidents greus, competència de la Di-
recció General d’Energia, Mines i Seguretat Industri-
al (DGEMSI) del Departament d’Empresa i Ocupació 
(DEMO) d’acord amb el darrer dictamen de seguretat 
elaborat per l’Organisme de control realitzat en data 
10 de desembre de 2014, és correcta amb les excepci-
ons següents: a) el titular no disposava de l’acta d’ins-
pecció de baixa tensió favorable en el moment de la 
inspecció per l’elaboració del dictamen de seguretat, 
degut a l’existència d’alguns defectes que es trobaven 
pendents de correcció; b) existien defectes en el Siste-
ma de Gestió de la Seguretat.
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La inspecció de baixa tensió s’havia realitzat en data 2 
d’octubre de 2014 i donava un termini de correcció de 
6 mesos vençut el dia de la inspecció del dictamen de 
seguretat i de l’accident. SIMAR ha disposat de l’acta 
de baixa tensió favorable el 3 de març de 2015.

Quant als defectes del sistema de gestió de la segu-
retat detectats en la inspecció del dictamen de se-
guretat, aquests tenien un termini de correcció de 
3 mesos no vençuts encara el dia que es va produ-
ir l’accident. Aquests defectes han quedat corregits, 
dins de termini, en data 10 de març de 2015.

Per últim, cal destacar que a data actual (22 d’abril 
de 2015) es troben pendents de correcció uns defec-
tes identificats en la darrera inspecció quinquennal del 
Reglament d’emmagatzematge de productes químics, 
realitzada al 18 de gener de 2011, i que van passar de-
sapercebuts a l’organisme de control en la inspecció 
del dictamen de seguretat. Per aquests motius, s’ha 
obert un expedient informatiu per valorar les respon-
sabilitats que se’n puguin derivar.

Pel que fa l’operativa de l’activitat industrial, la Direc-
ció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
del Departament d’Empresa i Ocupació ha obert un 
expedient informatiu per a la investigació de l’accident 
i s’haurà de determinar l’adequació del Sistema de 
Gestió de la Seguretat de l’establiment afectat.

Barcelona, 4 de maig de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’explosió a l’empresa 
Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19586/10

Resposta del Govern
Reg. 116102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19585/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les deficiències detectades als regis-
tres de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19587/10

Resposta del Govern
Reg. 116102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19585/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’increment de visites als centres 
d’atenció sanitària per causa de l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19588/10

Resposta del Govern
Reg. 116152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19575/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abocador de Cruïlles (Baix Empordà)
Tram. 314-19641/10

Resposta del Govern
Reg. 116153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19641/10 us 
informo del següent:

En compliment del compromís assolit el passat 12 de 
desembre de 2014, el 23 de gener de 2015, a la seu 
dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a 
Girona, es va celebrar una reunió, presidida per l’al-
calde, entre representants de l’Ajuntament de Cruï-
lles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, de la PAAC i 
del CEPA-EdC i tècnics representants de les diferents 
unitats de la Secretaria de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat, per tal de presentar i valorar conjuntament el 
document Proposta per realitzar la diagnosi i l’estu-
di d’alternatives de tractament de l’abocador de Va-
camorta (Cruïlles, Baix Empordà), elaborat per l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
document de Proposta de diagnosi donava resposta 
al document Proposta per elaborar la Diagnosi de 
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l’abocador de Vacamorta i les alternatives i tècni-
ques per a la seva remediació, d’11 de desembre de 
2014, elaborat pel CEPA-EdC.

El 26 de febrer de 2015, a l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, convocada per l’al-
calde, es va celebrar una nova reunió per valorar el 
document de Diagnosi Abocador Vacamorta revisat 
pel CEPA i experts el dia 10 de febrer de 2015. Els 
representants de la PAAC i CEPA van comunicar per 
correu electrònic, el mateix dia de la reunió, la seva 
decisió de no assistir-hi. Per aquest motiu, l’alcalde, 
que presidia la reunió, va comunicar als assistents que 
no es podia arribar a cap acord sobre el document de 
Diag nosi.

Barcelona, 7 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contaminació d’aigües 
per purins del 2003 al 2014 i els efectes so-
bre la salut
Tram. 314-19648/10

Resposta del Govern
Reg. 116154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19648/10 us 
informo del següent:

Les primeres dades sobre les zones vulnerables per 
contaminació per nitrats a Catalunya són de l’any 
1998, aquell any es va publicar la primera declaració 
de zones vulnerables (Decret 283/1998). Des d’alesho-
res fins a dia d’avui se n’ha fet el seguiment.

El 5 de febrer de 2015 es va publicar la darrera de-
claració de zones vulnerables (Acord de Govern 
GOV/13/2015 de revisió de les zones vulnerables), que 
va permetre desclassificar com a zones vulnerables els 
municipis de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pesca-
dor i l’Escala (Alt Empordà). Així mateix, la darrera 
declaració de zones vulnerables permet designar com 
a zones vulnerables els municipis d’Argençola (Ano-
ia) Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès 
(Conca de Barberà).

Al quadre i mapa annex es mostren les dades esmenta-
des. Així mateix, podeu consultar la informació, sobre 
el detall dels municipis i comarques afectades visitant 
el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (a l’àmbit d’Actua-

ció d’agricultura. Sanitat Vegetal. Fertilitzants i Ferti-
lització. Zones Vulnerables).

Barcelona, 7 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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’economia verda
Tram. 314-19861/10

Resposta del Govern
Reg. 116155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19861/10 us 
informo del següent:

Després d’un procés llarg de participació i debat amb 
agents socials i de treball intern del Govern, que ha re-
copilat tota la feina que ja s’està fent i les propostes de 
futur, l’estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i Cir-
cular està penjada al FORUM SIGOV, com a pas previ 
a la seva inclusió a l’ordre del dia del Consell Tècnic.

Si no hi ha complicacions es preveu que estigui apro-
vada properament.

Pel que fa al Grup de Treball Interdepartamental (GTI) 
per a l’Economia Verda i Circular, aquest es va consti-
tuir el juliol del 2012 i compta amb una representació 
plural de les àrees més directament implicades amb 
l’economia verda: ACCIÓ, SOC, Direcció General 
d’Afers Econòmics, Institut Català de l’Energia, De-
partament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natu-
ral, Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció 
General de Qualitat Ambiental, Secretaria de Mobi-
litat i Transports, Agència de Residus de Catalunya i 
Direcció General de Polítiques Ambientals) i CADS.

Des d’aleshores el GTI ha fet diverses reunions peri-
òdiques i la seva tasca ha permès garantir una major 
integració de l’economia verda en el conjunt de políti-
ques del Govern alhora que, amb el treball multisecto-
rial i interdepartamental, s’ha dotat al treball d’Impuls 
a l’Economia Verda i Circular d’instruments i punts de 
vista dels diferents representants.

A partir del moment en què el Govern aprovi l’estra-
tègia d’Impuls a l’Economia Verda i Circular està pre-
vist que aquest GTI derivi en un nou òrgan anomenat 
Comitè de Direcció amb les funcions següents:
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– Prioritzar, temporalitzar i implementar els instru-
ments d’Impuls a l’Economia Verda i Circular.

– Actualitzar, si s’escau, els instruments existents i 
proposar instruments innovadors.

– Vetllar per la coherència entre polítiques sectorials 
en el desplegament de l’Impuls a l’Economia Verda i 
Circular, donant visibilitat a les accions dels diferents 
departaments.

– Valorar les propostes del Consell Consultiu.

– Impulsar la coordinació amb altres administracions.

– Garantir el seguiment i la implementació de l’Impuls 
a l’Economia Verda i Circular.

– Informar i donar suport tècnic al Consell Consultiu.

– Compartir i difondre informació, experiències i bo-
nes pràctiques en economia verda i circular amb altres 
regions i països.

Pel que fa als Comitès d’impuls de les previsions d’im-
plementació de propostes, aquests els preveu L’Es-
tratègia de política industrial, un per a cadascun dels 
plans estratègics dels 7 sectors econòmics líders iden-
tificats a la RIS3CAT, amb la funció de supervisar i 
coordinar les actuacions a desenvolupar en el marc 
dels plans.

El Programa d’Impuls de les Industries de la Quími-
ca, l’Energia i els Recursos (PIQER) es va presentar el 
mes d’octubre passat i el comitè d’impuls del PIQER 
en concret, del qual en forma part el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, es va constituir el passat mes 
de febrer.

Per tal de garantir la simplificació i unificació d’es-
tructures de governança de les diferents polítiques 
del Govern, l’estratègia d’Impuls a l’Economia Ver-
da i Circular justament proposa aprofitar la creació 
del Comitè d’Impuls del Pla Estratègic de la Quími-
ca, l’Energia i els Recursos el qual, en integrar repre-
sentants del DTES i tractar temàtiques més properes a 
l’economia verda, pot actuar com a òrgan consultiu de 
l’estratègia d’Impuls.

La proposta consistiria en què, quan s’escaigui i a pe-
tició dels seus membres, aquest comitè d’impuls pugui 
realitzar les funcions següents:

– Identificar propostes d’actuacions en el marc de 
l’economia verda a incorporar en els plans estratègics 
sectorials.

– Afavorir mecanismes de col·laboració i de transfe-
rència de tecnologia i coneixement entre els diferents 
actors, incloent parteneriats públic-privats.

Barcelona, 7 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions finançades mitjançant 
el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del 
2010 ençà
Tram. 314-19862/10

Resposta del Govern
Reg. 116194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19862/10 us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat té la màxima voluntat 
de realitzar els pagaments pendents amb els ens lo-
cals. No obstant això, les seves decisions en matèria 
financera estan àmpliament limitades per les exigèn-
cies imposades des de l’Estat: d’una banda, a causa de 
l’adhesió de l’Administració de la Generalitat als me-
canismes extraordinaris de liquiditat posats en funci-
onament pel Govern central; i, de l’altra, per la supedi-
tació a la normativa estatal que prioritza el pagament 
dels interessos del deute públic, l’assumpció d’objec-
tius d’estabilitat pressupostària de deute públic, així 
com el compliment dels períodes mitjans de pagament 
als proveïdors.

Nogensmenys, el Govern ha tutelat les situacions críti-
ques que s’han pogut crear en el si dels municipis com 
a conseqüència de l’actual crisi econòmica i financera.

A més, també s’han anat impulsant, mecanismes de 
col·laboració institucional entre administracions per 
tal de pal·liar els deutes amb els ens locals. I en els mo-
ments com els actuals, les administracions públiques 
supramunicipals, que ja de per si tenen entre les seves 
funcions les d’assistència i cooperació econòmica, han 
col·laborat per tal que es minimitzessin els problemes 
de liquiditat dels ajuntaments i dels ens locals més frà-
gils financerament parlant.

Pel que fa a les dades concretes sobre les actuacions 
finançades mitjançant el Pla únic d’obres i servies de 
Catalunya del 2010 ençà, les podeu consultar al web 
del Municat mitjançant els enllaços següents:

http://municat.gencat.cat/index.php?page=puosc 
informaciogeneral

http://municat.gencat.cat/index.php?page=puosc 
manteniment1415

Barcelona, 6 de maig de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

http://municat.gencat.cat/index.php?page=puoscinformaciogeneral
http://municat.gencat.cat/index.php?page=puoscinformaciogeneral
http://municat.gencat.cat/index.php?page=puoscmanteniment1415
http://municat.gencat.cat/index.php?page=puoscmanteniment1415
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la situació creada per la definició 
d’«agricultor en actiu» que estableix el Reial 
decret 1075/2014 i la seva repercussió en els 
agricultors de zones de muntanya
Tram. 314-19870/10

Resposta del Govern
Reg. 116294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19870/10 us 
informo del següent:

L’adaptació de la nova PAC a l’Estat espanyol no dóna 
resposta a les necessitats del sector agroramader català 
i fins i tot pot resultar i discriminatori en determinats 
casos. Per això s’ha enviat al Ministeri un requeriment 
previ, pas obligat abans de recórrer altres vies, en el 
qual es manifestaven les principals discrepàncies per 
part del DAAM.

Barcelona, 4 de maig 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 negativa de la Policia Nacional de 
l’Estat desplegada a Mollerussa (Pla d’Ur-
gell) a expedir documents d’identitat perquè 
la documentació presentada estava en ca-
talà
Tram. 314-19905/10

Resposta del Govern
Reg. 116133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19905/10 
a 314-19907/10 us informo del següent:

L’expedició del document nacional d’identitat (DNI) és 
una competència del Cos Nacional de Policia, d’acord 
amb el que preveu la Llei orgànica 2/1986, de 13 de 
març, de forces i cossos de seguretat.

Sobre el fet que el passat 10 de març la unitat mòbil de 
la Policia Nacional desplegada a Mollerussa es negués 
a tramitar l’expedició o renovació de dos DNI perquè 

part de la documentació presentada fos en català, tant 
la Policia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, del 
Departament d’Interior, com l’Oficina de Garanties 
Lingüístiques del Departament de Cultura, solament 
n’han tingut coneixement mitjançant la informació pu-
blicada en els mitjans de comunicació, sense que cons-
ti presentada cap consulta o queixa sobre aquests fets.

Val a dir que el Departament de Cultura va establir 
contactes l’any 2010 amb la Delegació del Govern a Ca-
talunya per organitzar una línia de formació en llengua 
catalana per al personal de l’Administració de l’Estat 
a Catalunya mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística (CPNL), i que l’any 2011 es va en-
cetar una línia de formació semi-presencial en l’entorn 
d’aprenentatge Parla.cat per al personal de l’Adminis-
tració de l’Estat en què també hi havia membres del cos 
nacional de policia.

Aquesta formació, iniciada el 2011 de manera experi-
mental amb 2 grups reduïts i un total de 20 alumnes, 
s’ha estès els anys següents amb efectius de la Policia 
Nacional:

2012: 8 grups, 213 alumnes
2013: 7 grups, 182 alumnes
2014: 8 grups, 214 alumnes

Per a l’any 2015 es preveu la continuïtat de la formació, 
i l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) i el 
CPNL treballen conjuntament per determinar el nombre 
de grups, nivells, calendari i nombre de d’alumnes.

D’altra banda, per tal de garantir els drets lingüístics 
dels ciutadans el Departament de Cultura ha previst 
les mesures següents:

– Posar en coneixement de la Delegació del Govern a 
Catalunya els casos en què no hi ha garantia dels drets 
lingüístics dels ciutadans, davant de casos que es pro-
dueixin en relació amb les autoritats policials.

– Difondre la campanya «En català també és de llei» 
també als cossos i forces de seguretat de l’Estat a Ca-
talunya.

– Donar continuïtat a la formació en llengua catalana 
desenvolupada pel CPNL a efectius policials de l’Estat 
destinats a Catalunya.

– Pel que fa al català i l’occità aranès, dedicar en 
aquesta formació un apartat específic sobre el conei-
xement dels drets lingüístics dels ciutadans.

Barcelona, 5 de maig de 2015

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions arran de la negativa de la 
Policia Nacional de l’Estat desplegada a Mo-
llerussa (Pla d’Urgell) a expedir documents 
d’identitat perquè la documentació presenta-
da estava en català
Tram. 314-19906/10

Resposta del Govern
Reg. 116133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19905/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir els drets 
lingüístics dels ciutadans davant els cossos 
policials de l’Estat
Tram. 314-19907/10

Resposta del Govern
Reg. 116133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19905/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Associació per a la 
Conservació dels Ecosistemes Naturals per 
a la captura de crancs vermells americans al 
riu Glorieta, a Alcover (Alt Camp)
Tram. 314-19911/10

Resposta del Govern
Reg. 116295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 314-19911/10 us 
informo del següent:

Hi ha varies associacions, entitats i voluntaris que col-
laboren amb el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural arreu de tot 
Catalunya que participen en programes d’eradicació 
d’espècies invasores com és el cranc roig americà, una 
de les quals és l’Associació per a la Conservació dels 
Ecosistemes Naturals (CEN). A més a més, aquesta 
associació realitza tasques importants d’educació am-
biental en tots els aspectes relacionats amb el control 
del cranc roig americà i de les repercussions que té 
aquesta espècie invasora en les poblacions de cranc 
autòcton que són sovint divulgades mitjançant els ca-
nals de comunicació habituals per tal que tinguin una 
major difusió. La finalitat d’aquest control, que comp-
ta amb la supervisió del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, mit-
jançant els seus equips tècnics i el Cos d’Agents Ru-
rals, és de reduir la seva àrea de distribució, limitar la 
seva abundància i densitat i impedir la seva dispersió.

Barcelona, 4 de maig de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la redacció dels projectes de 
millorament de la carretera C-58 entre Vila-
decavalls i Castellbell i el Vilar
Tram. 311-02240/10

Anunci
Marta Ribas Frías, juntament amb  

un altre diputat del GP ICv-EUiA

Reg. 114497 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 08.05.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Marta Ribas Frías, diputada, Salvador Milà i Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

El passat mes de novembre de 2014 s’aprovava a la Co-
missió de Territori del Parlament la Resolució 857/X 
sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al 
seu pas per Vacarisses. La Resolució instava a 4 com-
promisos al Govern de la Generalitat. En canvi, en 
l’informe de compliment de data 26 de març de 2014 
només s’informa sobre un dels 4 compromisos.

– S’han redactat els projectes de «Millora de les ca-
racterístiques superficials del ferm i reestudi de la sec-
ció transversal de la carretera C-58, de Viladecavalls 
a Vacarisses i de Vacarisses a Castellbell i el Vilar», 
incloent la separació dels sentits en els trams que sigui 
viable, tal i com instava la Resolució 857/X que calia 
fer abans d’acabar l’any 2014?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Marta Ribas Frías Salvador Milà i Solsona
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la licitació dels projectes de 
millorament de la carretera C-58 entre Vila-
decavalls i Castellbell i el Vilar
Tram. 311-02241/10

Anunci
Marta Ribas Frías, juntament amb  

un altre diputat del GP ICv-EUiA

Reg. 114498 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 08.05.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Marta Ribas Frías, diputada, Salvador Milà i Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

El passat mes de novembre de 2014 s’aprovava a la Co-
missió de Territori del Parlament la Resolució 857/X 
sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al 
seu pas per Vacarisses. La Resolució instava a 4 com-
promisos al Govern de la Generalitat. En canvi, en 
l’informe de compliment de data 26 de març de 2014 
només s’informa sobre un dels 4 compromisos.

– Ha licitat ja el Govern aquests projectes de millora 
del ferm i de separació dels sentits, en els trams que 
s’hagi considerat viable, de la carretera C-58 entre Vi-
ladecavalls i Castellbell i el Vilar?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Marta Ribas Frías Salvador Milà i Solsona
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’inici i la finalització de les 
obres dels projectes de millorament de la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 311-02242/10

Anunci
Marta Ribas Frías, juntament amb  

un altre diputat del GP ICv-EUiA

Reg. 114499 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 08.05.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Marta Ribas Frías, diputada, Salvador Milà i Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

El passat mes de novembre de 2014 s’aprovava a la 
Comissió de Territori del Parlament la Resolució 
857/X sobre les obres de millorament de la carrete-
ra C-58 al seu pas per Vacarisses. La Resolució ins-
tava a 4 compromisos al Govern de la Generalitat. 
En canvi, en l’informe de compliment de data 26 de 
març de 2014 només s’informa sobre un dels 4 com-
promisos.

– Quan té previst el Govern que s’iniciïn i es finalitzin 
les obres d’aquests projectes?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Marta Ribas Frías Salvador Milà i Solsona
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mesuraments acústics 
en el tram urbà de la carretera C-58 al pas 
per Vacarisses
Tram. 311-02243/10

Anunci
Marta Ribas Frías, juntament amb  

un altre diputat del GP ICv-EUiA

Reg. 114500 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 08.05.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Marta Ribas Frías, diputada, Salvador Milà i Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-

nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

El passat mes de novembre de 2014 s’aprovava a la 
Comissió de Territori del Parlament la Resolució 
857/X sobre les obres de millorament de la carrete-
ra C-58 al seu pas per Vacarisses. La Resolució ins-
tava a 4 compromisos al Govern de la Generalitat. 
En canvi, en l’informe de compliment de data 26 de 
març de 2014 només s’informa sobre un dels 4 com-
promisos.

– Quan es té previst fer els mesuraments acústics en el 
tram urbà de la carretera C-58 al pas per Vacarisses?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Marta Ribas Frías Salvador Milà i Solsona
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres educatius de 
primària i de secundària nous que està pre-
vist de posar en funcionament a la província 
de Lleida el curs 2014-2015
Tram. 314-20212/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants nous centres educatius de primària està pre-
vist posar en funcionament a la ciutat de Lleida i pro-
víncia, el curs 2014/2015, indicant la localització i el 
número de places?

– Quants nou centres educatius de secundària està pre-
vist posar en funcionament a la ciutat de Lleida i pro-
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víncia, el curs 2014/2015, indicant la localització i el 
número de places?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

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

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat l’import pendent de pagament a 30 
d’abril de 2015 de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Lleida, desglossat per conceptes o ac-
tuacions?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi-
tatges de protecció a Lleida redactats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-20214/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins projectes de construcció d’habitatges de pro-
tecció a la ciutat de Lleida té redactats l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a 30 d’abril de 2015?

– Quins projectes de construcció d’habitatges de pro-
tecció a la ciutat de Lleida ha executat l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya durant tot l’exercici 2014 i el 
primer trimestre de 2015?

– Quants projectes de construcció d’habitatges de pro-
tecció a la ciutat de Lleida té previst executar l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya els exercicis 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

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

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a la província de Lleida en política de promoció 
de l’ocupació i el creixement empresarial des de l’any 
2010 fins el primer trimestre de 2015, desglossades per 
semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i d’infermers 
destinats a l’atenció primària a Lleida
Tram. 314-20216/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants metges hi ha actualment destinats a l’atenció 
primària a la ciutat de Lleida a 30 d’abril de 2015, des-
glossat per especialitats i per Equip d’Atenció Primà-
ria, així com per centre?

– Quant personal d’infermeria hi ha actualment des-
tinat a l’atenció primària a la ciutat de Lleida a 30 
d’abril de 2015, desglossat per especialitats i per Equip 
d’Atenció Primària, així com per centre?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i d’infermers 
destinats a l’atenció primària a la província 
de Lleida
Tram. 314-20217/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària 
a la província de Lleida a 30d’abril de 2015, desglossat 

per especialitats i per Equip d’Atenció Primària, així 
com per centres i poblacions?

– Quant personal d’infermeria hi ha actualment a 
l’atenció primària a la província de Lleida a 30 d’abril 
de 2015, desglossat per especialitats i per Equip d’A-
tenció Primària, així com per centres i poblacions?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en polí-
tiques adreçades a la infància a la província 
de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20218/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a la província de Lleida en polítiques adreçades a la 
infància des de l’any 2010 fins el primer trimestre de 
2015, desglossades per trimestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en po-
lítiques adreçades a la gent gran a la provín-
cia de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20219/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a la província de Lleida en polítiques adreçades a la 
gent gran des de l’any 2010 fins el primer trimestre de 
2015, desglossades per trimestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

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

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a la província de Lleida en política d’energia i qualitat 
ambiental des de l’any 2010 fins el primer trimestre de 

2015, desglossades per trimestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants de titulari-
tat de la Generalitat a Lleida
Tram. 314-20221/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes són les places de les llars d’infants de titula-
ritat de la Generalitat a la ciutat de Lleida?

– En quins centres estan distribuïdes aquestes places?

– Quina ha estat la demanda no atesa a cadascuna de 
les llars d’infants al curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a Lleida
Tram. 314-20222/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix llista d’espera per poder accedir a una plaça 
de residència per a gent gran de titularitat pública a la 
ciutat de Lleida a 30 d’abril de 2015?

– En cas de resposta afirmativa, quantes persones hi 
ha actualment en llista d’espera?

– I quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Lleida 
per a accedir a una plaça de residència per a gent gran 
de titularitat pública?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a la província de Lleida
Tram. 314-20223/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115853 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix a 30 d’abril de 2015 llista d’espera per poder 
accedir a una plaça de residència per a gent gran de ti-
tularitat pública a la província de Lleida?

– En cas de resposta afirmativa, quantes persones hi 
ha actualment en llista d’espera?

– I quin és el temps mig d’espera a la província de 
Lleida per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a la província 
de Lleida
Tram. 314-20224/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115854 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat es troben en funcionament a 30 d’abril de 
2015 a la província de Lleida, desglossades segons ti-
pus de discapacitat, titularitat i localització?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a la provín-
cia de Lleida
Tram. 314-20225/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix llista d’espera per accedir a una plaça de 
centre de dia per a persones amb discapacitat, de ti-
tularitat pública, a la província de Lleida a 30 d’abril 
de 2015?
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– En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una d’aquestes places?

– Quantes persones hi ha actualment en llista d’espera?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Lleida
Tram. 314-20226/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix llista d’espera per accedir a una plaça de 
centre de dia per a persones amb discapacitat, de titula-
ritat pública, a la ciutat de Lleida a 30 d’abril de 2015?

– En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una d’aquestes places?

– Quantes persones hi ha actualment en llista d’espera?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en polí-
tiques adreçades a les dones a l’Ajuntament 
de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20227/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115857 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Lleida en polítiques adreçades a 
les dones des de l’any 2010 fins el primer trimestre de 
2015, desglossades per trimestre i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb discapa-
citat menors de seixanta-cinc anys benefici-
àries del Programa individual d’atenció a la 
província de Lleida
Tram. 314-20228/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones amb discapacitat, menors de 65 
anys, disposen a 30 d’abril de 2015, de PIA a la pro-



19 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 575

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 32

víncia de Lleida seguint la Llei 39/2006 respecte de 
les sol·licituds i les valoracions realitzades el 2014?

– Quantes d’aquestes persones estan efectivament re-
bent una prestació, en el marc de la Llei 39/2006 a la 
província de Lleida?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb discapa-
citat menors de seixanta-cinc anys benefi-
ciàries del Programa individual d’atenció a 
Lleida
Tram. 314-20229/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones amb discapacitat, menors de 65 
anys, disposen a 30 d’abril de 2015, de PIA a la ciutat 
de Lleida seguint la Llei 39/2006 respecte de les sol-
licituds i les valoracions realitzades el 2014?

– Quantes d’aquestes persones estan efectivament re-
bent una prestació, en el marc de la Llei 39/2006 a la 
ciutat de Lleida?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

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

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones han sol·licitat la Renda Mínima 
d’Inserció a la província de Lleida durant el segon se-
mestre del 2014?

– A quantes d’aquestes persones finalment se’ls hi ha 
concedit durant el segon semestre del 2014?

– Quin és el temps mig d’espera registrat entre la pre-
sentació de la sol·licitud i la recepció de la prestació 
econòmica durant el segon semestre de l’any 2014 a la 
província de Lleida?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en polí-
tiques adreçades als estrangers a la provín-
cia de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20231/10

Formulació
Marisa xandri Pujol, del GP PPC

Reg. 115861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a la província de Lleida en polítiques adreçades a les 
persones estrangeres des de l’any 2010 fins el primer 
trimestre de 2015, desglossades per trimestres i deta-
llades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’acollida de dones emba-
rassades
Tram. 314-20232/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del GP C’s

Reg. 115952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuántas mujeres embarazadas sin arraigo social 
hay actualmente en Catalunya?

– ¿Cuánto centros de acogida para mujeres embaraza-
das monomarentales hay en Catalunya?

– ¿Cuáles son estos centros de acogida?

– ¿Cuáles son los requisitos de acceso para las mujeres 
monomarentales a estos centros de acogida?

– ¿Qué recursos de todo tipo tienen a disposición es-
tos centros?

– ¿Cuál es el número de plazas, tanto de iniciativa pú-
blica como de iniciativa social, en estos centros de 
acogida?

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2015 

Carina Mejías Sánchez
Portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import recaptat per l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de pres-
tadors de serveis de comunicacions electrò-
niques
Tram. 314-20233/10

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del GP PPC

Reg. 116073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat l’import recaptat per l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de ser-
veis de comunicacions electròniques i de foment del 
sector audiovisual i la difusió cultural digital des de la 
seva implantació fins a la data d’avui?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2015 

José Antonio Coto Roquet
Diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals el Departament 
d’Ensenyament accedeix a fer les proves de 
tercer de primària establertes per la Llei or-
gànica per a la millora de la qualitat educa-
tiva
Tram. 314-20234/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 116108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, diputat del Grup Mixt, 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: 

– Per què el Departament d’Ensenyament manté una 
postura de submissió i seguidisme davant la LOMCE, 
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accedint a realitzar les proves de tercer de primària, 
previstes en aquesta llei?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015 

Quim Arrufat Ibáñez
Diputat del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un centre d’educació 
especial a Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-20235/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, juntament 

amb una altra diputada del GP ERC

Reg. 116121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i 
Castelló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern municipal de Sant Cugat va anunciar que la 
ciutat comptaria en el futur amb un centre d’educació 
especial per cobrir la demanda existent i que se satisfà 
fins al moment fora del municipi.

Segons informacions publicades en mitjans locals, 
l’Ajuntament cediria uns terrenys municipals del sec-
tor de Can Mates durant 50 anys a una entitat perquè 
construís el centre, el gestionés i optés al concert edu-
catiu.

Per això interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Atès que al Departament d’Ensenyament li corres-
pon determinar els criteris de programació i el proce-
diment, aprovar la programació de l’oferta educativa, 
establir nous llocs escolars del Servei d’Educació de 
Catalunya i els concerts educatius: 

• Quina informació li ha facilitat l’Ajuntament de Sant 
Cugat sobre aquest projecte? Quins ensenyaments 
s’impartirien? Quantes unitats tindria? Quan es licita-
ria la construcció i la gestió del centre? Quan preveu 
l’Ajuntament que estaria construït i a punt per iniciar 
l’activitat?

• Quines demandes d’acord amb les competències del 
Departament, inclosa la concertació del futur centre, 
li ha formulat l’Ajuntament? Quin és l’estat de les con-
verses entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenya-
ment al respecte?

• Segons l’oferta i la demanda existents i l’evolució de 
les valoracions de l’EAP de Sant Cugat del Vallès dels 
darrers cursos, quines necessitats de places de centre 
d’educació especial considera el Departament que té 
Sant Cugat del Vallès?

• Aquest centre desenvoluparà serveis i programes 
de suport a l’escolarització d’alumnes amb discapa-
citats als centres ordinaris del municipi, possibilitat 
que preveu l’article 81.4 de la Llei d’educació de Ca-
talunya?

– Quants alumnes residents a Sant Cugat es van esco-
laritzar durant el curs 2013-2014 en centres d’educació 
especial de Barcelona i rodalies i del Vallès Occiden-
tal? I durant el curs 2014-2015?

– Quantes preinscripcions per al curs 2015-2016 d’a-
lumnes residents a Sant Cugat s’han formalitzat com a 
primera i segona opció en centres d’educació especial 
de Barcelona i rodalies i del Vallès Occidental?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015 

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat GP ERC Diputada GP ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Unitat d’Atenció Continuada i d’Ur-
gències de Base Territorial de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-20236/10

Formulació
Joan Mena Arca, del GP ICv-EUiA

Reg. 116126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quin és el volum de població atesa per l’ACUT de 
Cerdanyola del Vallès i el dispositiu d’atenció domici-
liària a aquesta localitat?

2) Quin personal i de quina categoria presta servei en 
aquest dispositiu?

3) De quina partida pressupostària es paguen els ser-
veis que presten aquests professionals?
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4) Quin número de visites a domicili s’han realitzat 
durant els últims quatre anys en aquesta zona?

5) En quines localitats s’han prestat aquests serveis?

6) Han sigut en horaris diürns o nocturns?

7) Quina extensió territorial cobreix l’ACUT de Cer-
danyola del Vallès.

8) Quines distàncies màximes d’isocrona?

9) Es disposa de serveis públics de transport per a faci-
litar la mobilitat dels usuaris dels diferents municipis 
de referència respecte del CUAP?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Unitat d’Atenció Continuada i d’Ur-
gències de Base Territorial de Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-20237/10

Formulació
Joan Mena Arca, del GP ICv-EUiA

Reg. 116127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Quin volum de població és atesa per l’ACUT de Sa-
badell?

2) Quin dispositiu d’atenció domiciliària hi ha previst 
en aquesta localitat?

3) Quin personal i de quina categoria presta el servei?

4) Quin número de visites a domicili s’han realitzat 
durant els últims quatre anys en aquesta zona?

5) En quines localitats s’han prestat aquests serveis? 
Han sigut en horaris diürns o nocturns?

6) Quina extensió territorial cobreix l’ACUT de Saba-
dell?

7) Quines distàncies màximes d’isocrona?

8) Es disposa de serveis públics de transport per a faci-
litar la mobilitat dels usuaris dels diferents municipis 
de referència respecte del CUAP?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció de l’Esco-
la Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-20238/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 116273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, David 
Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Donat que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
a l’hora de proveir la incorporació de centres i llocs 
escolars al municipi li correspon «oferir terrenys sufi-
cients i adequats per a construir-hi aquests centres» tal 
com s’especifica en l’article 45.1 de la LEC.

Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet, en virtut al 
compliment de dit article de la LEC i de «l’Addenda al 
protocol de col·laboració entre el Departament d’Edu-
cació i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a 
la creació de noves places escolars, per millorar l’èxit 
escolar i per atendre els col·lectius desafavorits» de la 
ciutat signat el 25 de maig de 2010, es comprometia a 
«posar a disposició del Departament d’Educació el so-
lar del carrer de l’Aprestadora núm. 125, per ubicar els 
mòduls prefabricats [...] per tal d’atendre l’increment 
de la zona escolar de Santa Eulàlia [...]».

Vist que el curs 2011/2012 va començar a funcionar 
l’Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat en el solar cedit per l’Ajun-
tament.

Donat que aquest centre de nova creació va ser habili-
tat donat l’augment de població escolar en aquest barri 
de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. El centre va 
començar a funcionar en mòduls prefabricats amb el 
compromís del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya de construir l’edifici definitiu a 
raó de les possibilitats pressupostàries.
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Vist que el canvi de Govern a la Generalitat i la per-
sistent situació econòmica de crisi han estat els ar-
guments recurrents donats fins al curs 2013/14 pel 
Departament d’Ensenyament, per justificar els incom-
pliments dels acords i compromisos als quals es va ar-
ribar amb els responsables de l’anterior Govern.

Vist que els Pressupostos de la Generalitat aprovats 
des de la data de la posada en marxa de l’escola en mò-
duls prefabricats, no han contemplat cap partida pres-
supostària per posar en marxa la construcció de l’equi-
pament educatiu definitiu de l’Escola Paco Candel.

Donat que en el transcurs de la sessió de la Taula Mix-
ta de Planificació entre el Departament d’Ensenya-
ment i l’Ajuntament de l’Hospitalet, celebrada el 25 
de maig de 2012, la direcció dels Serveis Territorials 
de Barcelona Comarques va deixar d’emparar-se en la 
manca disponibilitat pressupostària, per fer-ho en la 
davallada demogràfica, argumentant ara que «caldria 
fer el seguiment de la població i la demanada per saber 
si caldrà un nou edifici».

Vist que reafirmant-se en aquesta suposada davallada 
de la població escolar a la zona escolar de Santa Eu-
làlia, el Departament d’Ensenyament va decidir en la 
planificació per a infantil i primària del curs 2013/14, 
la reducció de dos grups de P3, 1 d’aquests grups a 
l’Escola Paco Candel, sense tenir en compte que l’es-
cola estava situada en un sector de creixement residen-
cial a la ciutat, en una zona molt propera a la Plaça 
d’Europa.

Donat que finalment el Departament d’Ensenyament 
va comprovar que el segon grup de P3 era necessa-
ri a l’Escola Paco Candel (que finalment va tenir els 
dos grups de P3 necessaris el curs 2013/14), en la res-
posta del Departament d’Ensenyament a la pregunta 
al Govern a respondre per escrit, formulada pel Grup 
Parlamentari Socialista, davant la reducció de grups 
abans esmentada i la dotació pressupostària per por-
tar a terme la construcció del nou edifici (tram. 314-
03638/10-18.06.2013), el Govern es reafirma en les se-
ves hipòtesis de davallada demogràfica i contesta que 
«la situació actual és complexa i obliga a revisar les 
ofertes educatives vigents. Després d’una dècada amb 
un fort creixement demogràfic, a causa de l’augment 
de la natalitat i a l’arribada d’immigrants, a partir del 
2009 s’ha iniciat un cicle de decreixement [...]. Aquest 
nou escenari té com a conseqüència el fet que els pro-
pers anys disminuiran el nombre de nens i nenes que 
cal escolaritzar i caldrà adaptar l’oferta a aquesta nova 
realitat Al municipi de l’Hospitalet de Llobregat [...] A 
dia d’avui, el Departament d’Enseyament té prevista la 
construcció de l’Escola Paco Candel, no obstant això, 
caldrà tenir en compte les projeccions de població ac-
tuals, que d’acord amb el que determina l’IDESCAT 
en els propers quatre anys pot haver-hi una disminu-
ció de població escolar al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat motiu per al qual, abans d’iniciar qualse-
vol actuació, caldrà revisar el manteniment de la se-

va necessitat en funció de la confirmació d’aquestes 
projeccions». Aquestes projeccions de població eren 
contradictòries amb les previsions de creixement de 
la població escolar en aquesta zona, presentades per 
l’Ajuntament de la ciutat.

Vist que, davant els neguits causats per les afirmaci-
ons del Departament d’Ensenyament que posaven en 
entredit la construcció del futur edifici que ha d’alber-
gar l’Escola Paco Candel, les famílies i l’Ajuntament 
de l’Hospitalet van emprendre una sèrie d’accions rei-
vindicant que el projecte de construcció es dotés pres-
supostàriament per part del Govern de la Generalitat 
i el compromís que el nou edifici fos finalment una 
realitat.

Vist que les accions reivindicatives dutes a terme du-
rant el 2014 van derivar en sengles reunions mantingu-
des entre les famílies, l’Ajuntament i els Serveis Ter-
ritorials de Barcelona Comarques del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el pas-
sat mes de febrer de 2015. Reunions a les quals el De-
partament va reiterar que té prevista la construcció de 
l’Escola Paco Candel, però que no té ni data d’inici del 
projecte, ni de la construcció del nou edifici.

Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat sí 
ha complert amb els seus compromisos. Ha anat am-
pliant la cessió del solar, a més de tenir-ne cura del 
manteniment en bon estat dels mòduls existents en 
aquest indret.

Donat que el solar de carrer Aprestadora núm. 125 del 
barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat, re-
uneix els requisits de volumetria segons el pla especial 
per construir-hi el futur edifici de l’Escola Paco Can-
del de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet, tot i no trac-
tar-se d’una competència pròpia, ha ofert al Depar-
tament d’Ensenyament, sense cap cost per al segon, 
fer-ne el projecte tècnic per a la construcció del nou 
edifici de l’Escola Paco Candel, oferta que ha estat re-
butjada pel Departament d’Ensenyament.

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

– Quins motius han portat al Departament d’Ensenya-
ment a rebutjar l’oferiment per part de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, de la realització del projecte 
tècnic de la futura Escola Paco Candel de l’Hospitalet 
de Llobregat, tenint en compte que aquest no represen-
tava cap cost pel Departament?

– Quines són les projeccions de població escolar per 
a l’Hospitalet de Llobregat, Zona Escolar (A), Santa 
Eulàlia, amb les que ara compta el Departament dEn-
senyament i com poden afectar aquestes projeccions a 
la previsió de construcció del futur edifici de l’Escola 
Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat?
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– Quines accions està adoptant el Govern de la Gene-
ralitat per tal de dur a terme el projecte de construcció 
de la nova Escola Paco Candel al barri de Santa Eulà-
lia de l’Hospitalet de Llobregat?

– En quina fase es troba a hores dara el projecte per a 
la construcció de la nova Escola Paco Candel al barri 
de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat?

– Quan pensa el Govern iniciar les obres de la nova 
Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2015

Rocío Martínez-Sampere David Pérez i Ibáñez
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’oficines de farmàcia que 
té l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix 
Penedès)
Tram. 314-20239/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin nombre d’oficines de farmàcia té l’ABS - El Ven-
drell? Quantes d’elles estan situades al municipi del 
Ven drell?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’oficines de farmàcia que 
pertoquen a l’àrea bàsica de salut del Ven-
drell (Baix Penedès)
Tram. 314-20240/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin nombre d’oficines de farmàcia li pertocarien 
segons la normativa vigent a l’ABS - El Vendrell? I en 
el cas concret del municipi del Vendrell?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’oficines de farmàcia de 
guàrdia de vint-i-quatre hores que tenen les 
àrees bàsiques de salut del Vendrell i del Baix 
Penedès Interior i el nombre que els pertoca
Tram. 314-20241/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– De quantes farmàcies de guàrdia (24 h) disposa la 
població de l’ABS - El Vendrell i l’ABS - Baix Pene-
dès Interior (75.000 habitants, segons el còmput de la 
Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farma-
cèutica de Catalunya)? Quantes farmàcies de guàrdia 
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(24 h) li pertocarien l’ABS - El Vendrell i l’ABS - Baix 
Penedès Interior segons la normativa vigent?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de resoldre els recursos 
d’alçada interposats en el procés d’adjudi-
cació d’oficines de farmàcia a l’àrea bàsica 
de salut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-20242/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

El 18 de març de 2014 el col·legi de farmacèutics de 
Tarragona va resoldre l’adjudicació de 10 noves ofi-
cines de farmàcia a l’ABS - El Vendrell i totes elles 
corresponen al municipi del Vendrell. Passat un any 
de la interposició dels recursos d’alçada per part d’al-
guns dels interessats, a hores d’ara el conseller encara 
té pendent dictar la resolució ferma sobre aquestes ad-
judicacions.

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

– Quina previsió té el conseller al respecte?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini de més d’un any per a re-
soldre els recursos d’alçada interposats en 
el procés d’adjudicació d’oficines de farmà-
cia a l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix 
Penedès)
Tram. 314-20243/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

El 18 de març de 2014 el col·legi de farmacèutics de 
Tarragona va resoldre l’adjudicació de 10 noves ofici-
nes de farmàcia a l’ABS - El Vendrell i totes elles cor-
responen al municipi del Vendrell. Passat un any de la 
interposició de recursos d’alçada per part d’alguns dels 
interessats, a hores d’ara el conseller encara té pendent 
dictar la resolució ferma sobre aquestes adjudicacions.

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

– Tenint en compte que es tracta d’un servei de prime-
ra necessitat regulat per llei, considera el Govern que 
el termini d’espera de més d’un any és l’adequat?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini que estableix la legislació 
per a resoldre els recursos d’alçada i sobre 
la situació del procediment d’adjudicació 
d’oficines de farmàcia a l’àrea bàsica de sa-
lut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-20244/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

El 18 de març de 2014 el col·legi de farmacèutics de 
Tarragona va resoldre l’adjudicació de 10 noves ofici-
nes de farmàcia a l’ABS - El Vendrell i totes elles cor-
responen al municipi del Vendrell. Passat un any de la 
interposició de recursos d’alçada per part d’alguns dels 
interessats, a hores d’ara el conseller encara té pendent 
dictar la resolució ferma sobre aquestes adjudicacions.

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

– Quin és el termini previst segons la legislació vigent 
per resoldre els recursos d’alçada? En cas que aquest 
hagi finit, en quina situació es troba el procediment?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a pal·liar 
els efectes del dèficit d’oficines de farmàcia 
al Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-20245/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines accions pensa emprendre el Govern per pal-
liar el dèficit que pateixen el ciutadans del municipi 
del Vendrell en quant a l’oferta del serveis d’oficines 
de farmàcia?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a pal·liar 
els efectes del dèficit d’oficines de farmàcia 
de guàrdia de vint-i-quatres hores a les àre-
es bàsiques de salut del Vendrell i del Baix 
Penedès Interior
Tram. 314-20246/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines accions pensa emprendre el Govern per pal-
liar el dèficit que pateixen els prop de 75.000 habitants 
de les ABS - El Vendrell i ABS - Baix Penedès Interi-
or en quant a comptar amb servei d’oficina de farmà-
cia de guàrdia 24h?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Equip de Gestió de la Cronicitat 7/24
Tram. 314-20247/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del GP C’s

Reg. 116302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

En relació a l’Equip 7/24 que s’ha establert per tal de 
donar resposta i atenció domiciliaria a pacients crò-
nics, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup 
parlamentari: 
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1. De quins recursos materials s’ha dotat aquest equip 
7/24?

2. De quants professionals sanitaris disposa aquest 
equip?

3. Quin es el nombre de metges que constitueix aquest 
nou equip?

4. Quin nombre de metges ha estat contractat o s’ha 
destinat en exclusiva per desenvolupar aquesta nova 
prestació assistencial?

5. Quin horari d’atenció domiciliària cobreixen aquests 
metges i quina es la distribució del mateix?

6. De quins recursos de suport informàtic i de quin ti-
pus d’accés a les històries clíniques dels pacients crò-
nics s’ha dotat als metges que fan l’atenció domicili-
ària?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada GP C’s
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per centre d’origen
	Tram. 314-18114/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per centre de destinació
	Tram. 314-18115/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per patologia
	Tram. 314-18116/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per sexe
	Tram. 314-18117/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per edat
	Tram. 314-18118/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per centre d’origen
	Tram. 314-18119/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per centre de destinació
	Tram. 314-18120/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per patologia
	Tram. 314-18121/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la malaltia d’Alzheimer en el període 2010-2013
	Tram. 314-18329/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la malaltia de Parkinson en el període 2010-2013
	Tram. 314-18330/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que tenen convenis per a prestar serveis a malalts d’Alzheimer en el període 2010-2013
	Tram. 314-18331/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que tenen acords de finançament o cofinançament per a prestar serveis a malalts d’Alzheimer en el període 2010-2013
	Tram. 314-18332/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que tenen convenis per a prestar serveis a malalts de Parkinson en el període 2010-2013
	Tram. 314-18333/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que tenen acords de finançament o cofinançament per a prestar serveis a malalts de Parkinson en el període 2010-2013
	Tram. 314-18334/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la malaltia d’Alzheimer en el període 2010-2013 pendents de pagament
	Tram. 314-18335/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la malaltia de Parkinson en el període 2010-2013 pendents de pagament
	Tram. 314-18336/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats amb entitats que presten serveis a malalts d’Alzheimer en el període 2010-2013 pendents de pagament
	Tram. 314-18337/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats amb entitats que presten serveis a malalts de Parkinson en el període 2010-2013 pendents de pagament
	Tram. 314-18338/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de les subvencions atorgades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les entitats relacionades amb la malaltia d’Alzheimer
	Tram. 314-18339/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de les subvencions atorgades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les entitats relacionades amb la malaltia de Parkinson
	Tram. 314-18340/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que ha destinat a la malaltia d’Alzheimer del 2010 ençà
	Tram. 314-18349/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que ha destinat a la malaltia de Parkinson del 2010 ençà
	Tram. 314-18350/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives al tràfic, la venda i el consum de drogues sintètiques del 2000 ençà
	Tram. 314-18656/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sisena hora en els centres escolars de Barcelona
	Tram. 314-19455/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de reforma de l’Institut Antoni Cumella, de Granollers (Vallès Oriental)
	Tram. 314-19470/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un centre de formació professional a Mataró (Maresme)
	Tram. 314-19471/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d’igualtat de la Generalitat, les seves empreses i els organismes que en depenen
	Tram. 314-19473/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació de les dades relatives al compliment de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes
	Tram. 314-19474/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment del principi de presència equilibrada d’homes i dones en els nomenaments i les designacions dels càrrecs de responsabilitat de la Generalitat
	Tram. 314-19475/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els percentatges i les xifres absolutes de presència de dones i homes en els consells i òrgans de govern de la Generalitat
	Tram. 314-19476/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha reduït la presència de dones als òrgans de decisió de la Generalitat
	Tram. 314-19477/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fracàs escolar a Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19481/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la normativa en matèria de seguretat industrial per part de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19504/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris que presten serveis a cadascun dels parcs de bombers
	Tram. 314-19558/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris que estan en disposició d’ésser activats en cas d’emergència
	Tram. 314-19571/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en el medi de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19575/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els registres de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer de 2015
	Tram. 314-19576/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no funcionava la consulta en línia de les dades de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer de 2015
	Tram. 314-19577/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de l’estació de la xarxa de vigilància atmosfèrica de la Gornal del 12 de febrer de 2015
	Tram. 314-19578/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació dels efectes en el medi ambient i la salut de les persones de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19579/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del conseller de Territori i Sostenibilitat per a no interrompre la seva agenda per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19580/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament del núvol produït per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), cap a Vilafranca del Penedès i Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
	Tram. 314-19581/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície on es van dipositar els productes emesos a l’atmosfera després de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19582/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mesuraments del medi ambient que s’han fet a l’Anoia i l’Alt Penedès després de l’explosió a l’empresa Simar
	Tram. 314-19583/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones afectades en la salut per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19584/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes químics que van produir l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19585/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19586/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències detectades als registres de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19587/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de visites als centres d’atenció sanitària per causa de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19588/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abocador de Cruïlles (Baix Empordà)
	Tram. 314-19641/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la contaminació d’aigües per purins del 2003 al 2014 i els efectes sobre la salut
	Tram. 314-19648/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’economia verda
	Tram. 314-19861/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions finançades mitjançant el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del 2010 ençà
	Tram. 314-19862/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació creada per la definició d’«agricultor en actiu» que estableix el Reial decret 1075/2014 i la seva repercussió en els agricultors de zones de muntanya
	Tram. 314-19870/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negativa de la Policia Nacional de l’Estat desplegada a Mollerussa (Pla d’Urgell) a expedir documents d’identitat perquè la documentació presentada estava en català
	Tram. 314-19905/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions arran de la negativa de la Policia Nacional de l’Estat desplegada a Mollerussa (Pla d’Urgell) a expedir documents d’identitat perquè la documentació presentada estava en català
	Tram. 314-19906/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir els drets lingüístics dels ciutadans davant els cossos policials de l’Estat
	Tram. 314-19907/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de l’Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals per a la captura de crancs vermells americans al riu Glorieta, a Alcover (Alt Camp)
	Tram. 314-19911/10
	Resposta del Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la redacció dels projectes de millorament de la carretera C-58 entre Viladecavalls i Castellbell i el Vilar
	Tram. 311-02240/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la licitació dels projectes de millorament de la carretera C-58 entre Viladecavalls i Castellbell i el Vilar
	Tram. 311-02241/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici i la finalització de les obres dels projectes de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
	Tram. 311-02242/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mesuraments acústics en el tram urbà de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
	Tram. 311-02243/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de primària i de secundària nous que està previst de posar en funcionament a la província de Lleida el curs 2014-2015
	Tram. 314-20212/10
	Formulació

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d’habitatges de protecció a Lleida redactats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
	Tram. 314-20214/10
	Formulació

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i d’infermers destinats a l’atenció primària a Lleida
	Tram. 314-20216/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i d’infermers destinats a l’atenció primària a la província de Lleida
	Tram. 314-20217/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en polítiques adreçades a la infància a la província de Lleida del 2010 ençà
	Tram. 314-20218/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en polítiques adreçades a la gent gran a la província de Lleida del 2010 ençà
	Tram. 314-20219/10
	Formulació

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Lleida
	Tram. 314-20221/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Lleida
	Tram. 314-20222/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a la província de Lleida
	Tram. 314-20223/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat a la província de Lleida
	Tram. 314-20224/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a la província de Lleida
	Tram. 314-20225/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Lleida
	Tram. 314-20226/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en polítiques adreçades a les dones a l’Ajuntament de Lleida del 2010 ençà
	Tram. 314-20227/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat menors de seixanta-cinc anys beneficiàries del Programa individual d’atenció a la província de Lleida
	Tram. 314-20228/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat menors de seixanta-cinc anys beneficiàries del Programa individual d’atenció a Lleida
	Tram. 314-20229/10
	Formulació

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en polítiques adreçades als estrangers a la província de Lleida del 2010 ençà
	Tram. 314-20231/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’acollida de dones embarassades
	Tram. 314-20232/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
	Tram. 314-20233/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departament d’Ensenyament accedeix a fer les proves de tercer de primària establertes per la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa
	Tram. 314-20234/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un centre d’educació especial a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-20235/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Unitat d’Atenció Continuada i d’Urgències de Base Territorial de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-20236/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Unitat d’Atenció Continuada i d’Urgències de Base Territorial de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-20237/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció de l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-20238/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines de farmàcia que té l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 314-20239/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines de farmàcia que pertoquen a l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 314-20240/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines de farmàcia de guàrdia de vint-i-quatre hores que tenen les àrees bàsiques de salut del Vendrell i del Baix Penedès Interior i el nombre que els pertoca
	Tram. 314-20241/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de resoldre els recursos d’alçada interposats en el procés d’adjudicació d’oficines de farmàcia a l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 314-20242/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de més d’un any per a resoldre els recursos d’alçada interposats en el procés d’adjudicació d’oficines de farmàcia a l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 314-20243/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini que estableix la legislació per a resoldre els recursos d’alçada i sobre la situació del procediment d’adjudicació d’oficines de farmàcia a l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 314-20244/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a pal·liar els efectes del dèficit d’oficines de farmàcia al Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 314-20245/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a pal·liar els efectes del dèficit d’oficines de farmàcia de guàrdia de vint-i-quatres hores a les àrees bàsiques de salut del Vendrell i del Baix Penedès Interior
	Tram. 314-20246/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Equip de Gestió de la Cronicitat 7/24
	Tram. 314-20247/10
	Formulació






