
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 di-
versos convenis i subvencions
Tram. 314-19289/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa de cribratge neonatal de malalties congènites 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19305/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa de cribratge neonatal d’hipoacúsia el 2013 i el 2014
Tram. 314-19306/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
hospitals que han utilitzat el Registre unificat de maltracta-
ments infantils el 2013 i el 2014
Tram. 314-19307/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places sociosanitàries de llarga estada del Maresme
Tram. 314-19642/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya
Tram. 314-19904/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures disciplinàries adoptades contra dos agents dels 
Mossos d’Esquadra per haver mentit en un procés judicial
Tram. 314-19909/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la signatura d’un contracte amb la unió temporal d’empre-
ses formada per HP i VASS perquè es faci càrrec del portal 
Transparència Gencat
Tram. 314-19924/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’edició del llibre Vàrem mirar ben al lluny del desert
Tram. 314-19925/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de la concessió per a la construcció, conserva-
ció i explotació de les autopistes C-31, C-32 i C-33
Tram. 314-19943/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bonificacions de peatges del programa «ecoviaT» per a vehi-
cles de baixa emissió
Tram. 314-19944/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la normativa europea i de la nova llei estatal de 
contractes en la contractació en el sector sanitari
Tram. 314-19951/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
investigació de la contaminació del Llobregat
Tram. 314-19952/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació dels rius del 2000 ençà
Tram. 314-19953/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís de finançament d’Agrotecnio
Tram. 314-19957/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
avaluacions fetes a Agrotecnio perquè sigui reconegut com 
a centre adherit a Cerca
Tram. 314-19958/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dimissió del director d’Agrotecnio
Tram. 314-19959/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’implantació de la gratuïtat de la ronda de Manresa 
per a dues sortides i entrades de la carretera C-16
Tram. 314-19961/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució adequada per a reduir la circulació i el risc d’acci-
dents a la carretera C-55
Tram. 314-19962/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa de les obres de la carretera B-40 entre Viladecavalls 
i Olesa de Montserrat
Tram. 314-19963/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió entre les carreteres B-40 i C-55 i les propostes per 
a evitar que els vehicles entrin a Olesa de Montserrat
Tram. 314-19964/10
Resposta del Govern p. 14
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació de diversos contractes per al manteniment de 
carreteres
Tram. 314-20014/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la deterioració del barri del Bosc d’en Vilaró, de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-20015/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
transformació de l’Institut Català de Finances en un banca 
pública
Tram. 314-20194/10
Resposta del Govern p. 16

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’oficines de farmàcia que té l’àrea bàsi-
ca de salut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 311-02271/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’oficines de farmàcia que pertoquen a 
l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 311-02272/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-02273/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de resoldre els recursos d’alçada inter-
posats en el procés d’adjudicació d’oficines de farmàcia a 
l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 311-02274/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-02275/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-02276/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per a pal·liar els efec-
tes del dèficit d’oficines de farmàcia al Vendrell (Baix Pe-
nedès)
Tram. 311-02277/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes per a pal·liar els efectes 
del dèficit d’oficines de farmàcia de guàrdia de vint-i-quatre 

hores a les àrees bàsiques de salut del Vendrell i del Baix 
Penedès Interior
Tram. 311-02278/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data en què el Departament de Salut va tenir 
coneixement de l’existència de pròtesis defectuoses o cadu-
cades subministrades per l’empresa Traiber
Tram. 311-02279/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència de més casos d’implantació de pròte-
sis defectuoses o caducades a pacients del Siscat
Tram. 311-02280/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures adoptades amb relació a la im-
plantació de pròtesis defec tuoses o caducades a pacients 
del Siscat
Tram. 311-02281/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’obertura d’expedients amb relació a la im-
plantació de pròtesis defectuoses o caducades a paci-
ents del Siscat
Tram. 311-02282/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pròtesis subministrades per 
l’empresa Traiber als centres del Siscat en el període 2010-
2014
Tram. 311-02283/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pròtesis de l’empresa Traiber que 
han estat implantades en centres del Siscat en el període 
2010-2014
Tram. 311-02284/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de pacients intervinguts amb pròtesis 
defectuoses o caducades
Tram. 311-02285/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures adoptades arran de l’ordre de 
l’Agència Espanyola del Medicament relativa a les pròtesis 
de l’empresa Traiber
Tram. 311-02286/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el seguiment que s’ha fet dels pacients intervin-
guts amb pròtesis de l’empresa Traiber
Tram. 311-02287/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els protocols de seguiment dels pacients inter-
vinguts amb pròtesis de l’empresa Traiber previstos per als 
pròxims mesos
Tram. 311-02288/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’adoptar mesures específiques per al 
seguiment dels pacients que porten pròtesis de l’empresa 
Traiber
Tram. 311-02289/10
Anunci p. 22
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les directrius donades als centres del Siscat amb 
relació a les pròtesis defectuoses o caducades de l’empre-
sa Traiber
Tram. 311-02290/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’intervencions fetes per causa de 
les pròtesis defectuoses o caducades de l’empresa Traiber
Tram. 311-02291/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import de les pròtesis de l’empresa Traiber 
comprades pels centres del Siscat en el període 2010-2014
Tram. 311-02292/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible implantació de pròtesis de l’empresa 
Traiber després del 7 de novembre de 2014
Tram. 311-02293/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures empreses per l’Institut Català de la 
Salut i els centres del Siscat contra l’empresa Traiber
Tram. 311-02294/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de les noves intervencions quirúrgiques fe-
tes a pacients que portaven una pròtesi de l’empresa Traiber
Tram. 311-02295/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost dels actes mèdics duts a terme amb paci-
ents que portaven o porten una pròtesi de l’empresa Traiber
Tram. 311-02296/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que la Guàrdia Urbana de Barcelona 
deixi de prestar serveis amb unitats antiavalots
Tram. 311-02305/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que el Cos de Mossos d’Esquadra 
assumeixi serveis amb unitats antiavalots a Barcelona
Tram. 311-02306/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’exclusió del Cos de Mossos d’Esquadra de la 
cimera contra el terrorisme gihadista
Tram. 311-02307/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les gestions per a intentar que el Cos de Mos-
sos d’Esquadra participés en la cimera contra el terrorisme 
gihadista
Tram. 311-02308/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les gestions per al reconeixement dels coeficients 
reductors de l’edat de jubilació dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-02309/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la petició de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al reconeixement dels coeficients reductors de 

l’edat de jubilació dels membres del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-02310/10
Anunci p. 26

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de prospecció de petroli i de gas mar endins entre 
el cap de Creus i el nord de Menorca
Tram. 314-20316/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una fuita d’òxid de nitrogen en una empresa de la Canonja 
(Tarragonès)
Tram. 314-20317/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla director del Marroc
Tram. 314-20318/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’instal·lar una estació de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a la Canonja (Tarra-
gonès) i al barri de Bonavista, de Tarragona
Tram. 314-20319/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells d’òxid de nitrogen perjudicials per a la salut
Tram. 314-20320/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells d’òxid de nitrogen permesos
Tram. 314-20321/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
amb relació a la fuita en una empresa química de la Canonja 
(Tarragonès)
Tram. 314-20322/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells d’òxid de nitrogen detectats a la Canonja (Tarrago-
nès) arran de la fuita en una empresa química el 25 de maig 
de 2015
Tram. 314-20323/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detecció d’un increment de visites als centres d’atenció pri-
mària dels veïns de la Canonja (Tarragonès) arran de la fuita 
en una empresa química el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20324/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’instal·lar una estació de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a la Canonja (Tar-
ragonès)
Tram. 314-20325/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de la fuita a l’empresa Nitricomax, de la Canonja 
(Tarragonès), el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20326/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre els 
productes que es van alliberar a l’atmosfera per la fuita a 
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l’empresa  Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de 
maig de 2015
Tram. 314-20327/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients oberts per la fuita a l’empresa Nitricomax, de la 
Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20328/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals la premsa només dóna dades dels bom-
bers i no de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contami-
nació Atmosfèrica amb relació a la fuita a l’empresa Nitrico-
max, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20329/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades recollides a l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previ-
sió de la Contaminació Atmosfèrica del barri de Bonavista, 
de Tarragona, relatives a la fuita a l’empresa Nitricomax, de 
la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20330/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que l’atmosfera de la Canonja (Tarragonès) ha contin-
gut productes tòxics per sobre del nivell permès després de 
la fuita a l’empresa Nitricomax el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20331/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per la qual no es va informar la població de la Canonja 
(Tarragonès) de la fuita a l’empresa Nitricomax el 25 de maig 
de 2015
Tram. 314-20332/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recomanació de Protecció Civil amb relació a la fuita a l’em-
presa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig 
de 2015
Tram. 314-20333/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
vapors que, segons la premsa, va continuar emetent l’em-
presa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), la nit del 25 
de maig de 2015
Tram. 314-20334/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fuites que s’han produït a l’empresa Nitricomax, 
de la Canonja (Tarragonès), des que existeix
Tram. 314-20335/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que 
dóna llum verda als estats membres per a prohibir a les per-
sones homosexuals la donació de sang
Tram. 314-20336/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes perquè resti garantida la no-discrimi-
nació per raons de l’orientació sexual en cas que el Govern 
de l’Estat permeti que les persones homosexuals no puguin 
donar sang
Tram. 314-20337/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció pels Mossos d’Esquadra de les tasques de se-
guretat amb unitats antiavalots a Barcelona i sobre la parti-

cipació dels Mossos d’Esquadra en la cimera contra el ter-
rorisme gihadista
Tram. 314-20338/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de la Generalitat i els organismes que en depe-
nen amb l’empresa LPM
Tram. 314-20339/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de la Generalitat i els organismes que en depe-
nen amb l’empresa Enepro
Tram. 314-20340/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de la Generalitat i els organismes que en depe-
nen amb l’empresa Segur Ibérica
Tram. 314-20341/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment d’una resolució amb relació a la prestació 
econòmica per cures en l’entorn familiar
Tram. 314-20342/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres oberts d’atenció continuada a infants i adolescents 
en situació de risc social que obren a l’estiu
Tram. 314-20343/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places que els centres oberts ofereixen a l’estiu
Tram. 314-20344/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats a l’estiu dels centres oberts d’entitats i ajun-
taments per a cobrir les necessitats d’infants i adolescents
Tram. 314-20345/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a la prevenció, la detecció i el tractament 
dels problemes de salut mental en els infants i els adoles-
cents
Tram. 314-20346/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la prevenció, la detecció precoç i l’atenció 
especialitzada dels problemes de salut mental en els infants 
i els adolescents
Tram. 314-20347/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a integrar les intervencions dels serveis de sa-
lut, socials i educatius dels infants i adolescents en situació 
de risc i vulnerabilitat
Tram. 314-20348/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a constituir les taules territorials d’in-
fància
Tram. 314-20349/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
recomanacions sobre l’atenció a les persones amb discapa-
citat intel·lectual límit
Tram. 314-20350/10
Formulació p. 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per al pagament del lloguer atorgats a les famílies amb 
infants a càrrec i rendes baixes els anys 2013, 2014 i 2015
Tram. 314-20351/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts econòmics d’especial urgència per al pagament del 
lloguer atorgats a les famílies amb infants a càrrec i rendes 
baixes els anys 2013, 2014 i 2015
Tram. 314-20352/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats per al pagament de l’habitatge a les famílies 
amb infants a càrrec i rendes baixes els anys 2013, 2014 i 
2015
Tram. 314-20353/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges adjudicats a famílies amb menors 
a càrrec afectades per la pèrdua d’habitatge els anys 2013, 
2014 i 2015
Tram. 314-20354/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reconeixement dels coeficients reductors de l’edat de jubila-
ció dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-20355/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del projecte d’experiència pilot d’incloure llars d’infants 
a set escoles rurals
Tram. 314-20356/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de selecció de les zones en què es durà a terme l’ex-
periència pilot d’incloure llars d’infants a set escoles rurals
Tram. 314-20357/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords d’àmbit local, comarcal i provincial per a dur a 
terme l’experiència pilot d’incloure llars d’infants a set es-
coles rurals
Tram. 314-20358/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures complementàries previstes per a reforçar les zones 
educatives rurals
Tram. 314-20359/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida pressupostària prevista per a finançar l’experiència 
pilot d’incloure llars d’infants a set escoles rurals
Tram. 314-20360/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prioritat de rebaixar la ràtio d’alumnes per mestre en el siste-
ma educatiu a les zones no rurals
Tram. 314-20361/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la destitució de la directora del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i del nomenament d’una nova directora
Tram. 314-20362/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nomenaments que implica el Decret 71/2015, de reestructu-
ració del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-20363/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’estructura del Servei d’Ocupació de Catalunya 
abans i després de la reestructuració aprovada el 12 de maig 
de 2015
Tram. 314-20364/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública 
pel cas d’una pacient de l’Hospital Mútua de Terrassa que 
està en espera d’una intervenció quirúrgica de maluc
Tram. 314-20365/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de l’Hospital Mútua de Terrassa en el cas d’una 
pacient que està en espera d’una intervenció quirúrgica de 
maluc
Tram. 314-20366/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de l’Hospital Mútua de Terrassa amb relació als 
criteris de temps de referència aprovats pel Servei Català 
de la Salut
Tram. 314-20367/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’edició del llibre Vàrem mirar ben al lluny del desert
Tram. 314-20368/10
Formulació p. 43
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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 diversos convenis i subvencions
Tram. 314-19289/10

Resposta del Govern
Reg. 118160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19289/10 us 
informo del següent:

Una part de la informació sol·licitada, concretament la 
que correspon al període de temps comprès entre el 
gener de 2011 i fins a l’actualitat, pot ésser consultada 
a l’annex d’aquest escrit.

Pel que fa al període indicat, us puc avançar que no 
consta cap conveni signat entre els departaments del 
Govern i les entitats referides a la pregunta.

Finalment, cal tenir en compte que des de la recepció 
de la pregunta, els diferents departaments de la Gene-
ralitat de Catalunya han estat treballant en la recolli-
da de la informació sol·licitada, tenint en compte els 
condicionants que, per a l’obtenció d’una documenta-
ció que en molts casos abasta un període superior als 
vint anys, suposa tant l’evolució del marc legal com la 
diversitat existent en els instruments a l’abast de l’ad-
ministració en un període tan ampli (inexistència de 
dades informatitzades, manca de registres centralit-
zats...).

Es per aquest motiu que el Govern lliura la documen-
tació disponible fins aquest moment.

Barcelona, 18 de maig de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

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 programa de cribratge neonatal de 
malalties congènites el 2013 i el 2014
Tram. 314-19305/10

Resposta del Govern
Reg. 118316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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-
19305/10 a 314-19306/10 us informo del següent:

En el període 2010-2014, el Programa de diagnòs-
tic neonatal a Catalunya ha tingut una cobertura del 
100% dels nadons nascuts a Catalunya, tant a la xar-
xa sanitària pública com privada. Així doncs, tots els 
hospitals maternoinfantils públics i privats de Catalu-
nya que atenen parts han realitzat el cribratge neonatal 
d’acord a les directrius del Programa.

D’altra banda, mitjançant la Instrucció del CatSalut 
01/2010, de 10 de febrer es va regular la implantació 
del Protocol per a la detecció precoç, diagnòstic, trac-
tament i seguiment de la hipoacúsia neonatal en l’àm-
bit del Servei Català de la Salut. Els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014 als centres del Siscat amb maternitat es 
van registrar 37.302 nadons (el que representa una co-
bertura declarada del 70% dels naixements), 45.642 
nadons (88%), 47.099 nadons (98%) i 44.183 nadons 
(xifra encara provisional), respectivament. Si tenim en 
compte els naixements de la xarxa privada, la cober-
tura total del Programa fou d’un 46% l’any 2011, un 
59% l’any 2012 i un 66% l’any 2013. L’any 2014 s’es-
tima que la cobertura es mantindrà en relació a l’any 
anterior.

Finalment, l’any 2015 s’ha publicat el Decret 4/2015, 
de 13 de gener, per a la detecció precoç, el diagnòs-
tic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neo-
natal. Aquest Decret estendrà les proves de cribratge 
d’aquest trastorn a tots els centres i serveis sanitaris 
públics i privats amb atenció maternoinfantil de Ca-
talunya, fet que permetrà obtenir encara millors regis-
tres.

Barcelona, 26 de maig de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa de cribratge neonatal 
d’hipoacúsia el 2013 i el 2014
Tram. 314-19306/10

Resposta del Govern
Reg. 118316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19305/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els hospitals que han utilitzat el Re-
gistre unificat de maltractaments infantils el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19307/10

Resposta del Govern
Reg. 118317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19307/10 us 
informo del següent:

Des del 2010, el Registre Unificat de Maltractament 
Infantil (RUMI) permet la notificació de casos de mal-
tractament infantojuvenil o de risc de maltractament. 
La cobertura d’hospitals maternoinfantils amb urgèn-
cies pediàtriques de la xarxa pública que han utilitzat 
el RUMI va ser del 95% l’any 2010, i del 100% en el 
període del 2011 al 2014. A més, l’any 2014 es va in-
corporar un centre hospitalari privat.

Barcelona, 26 de maig de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places sociosanitàries de llarga 
estada del Maresme
Tram. 314-19642/10

Resposta del Govern
Reg. 118589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19642/10 us 
informo del següent:

El territori del Baix Maresme està format per les po-
blacions d’Alella, El Masnou, Montgat, Teià i Tiana. 
La població de més de 64 anys d’aquests municipis és 
de 9.690 ciutadans, segons el Registre central de per-
sones assegurades del CatSalut del 2015. Així mateix, 
el CatSalut té contractades 61 places de llarga estada 
en aquest territori.

D’altra banda, el Mapa Sanitari estableix per a la llar-
ga estada com a necessaris 5 llits per cada 1.000 habi-
tants majors de 64 anys. Per tant, en el cas del territori 
del Baix Maresme, que compta amb 6,3 llits per cada 
1.000 habitants d’aquesta franja etària, no hi ha neces-
sitat d’incrementar el nombre de llits de llarga esta-
da ja que es supera el que estableix el Mapa Sanitari. 
A més, cal assenyalar que no hi ha llista d’espera per 
aquest recurs sanitari en aquest territori.

Barcelona, 27 de maig de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya
Tram. 314-19904/10

Resposta del Govern
Reg. 118602 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19904/10 us 
informo que els albergs, a banda de la funció social 
que aquestes instal·lacions tenen encomanada, tam-
bé acullen tota mena de programes perquè en puguin 
gaudir els joves, els escolars, el teixit associatiu i les 
famílies.

Actualment, la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya (Xanascat), compta amb 51 albergs, 20 de 
propis i 31 d’adherits a la Xarxa.

A la taula següent podeu consultar el nombre de noves 
incorporacions a la Xanascat: 

Adhesions 2011 2012 2013 2014

Albergs propis 0 0 0 0
Albergs adherits 1 6 2 0 

Aquest any 2015, es preveu que s’hi adhereixin 2 al-
bergs més i continuem treballant per l’ampliació de 
l’equilibri territorial de la Xarxa d’Albergs.
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Pel que fa al nombre de pernoctacions totals dels al-
bergs de la Xanascat, podreu consultar les dades 2011-
2014 a la taula següent: 

Ocupació 2011 2012 2013 2014

Albergs propis 351.987 329.469 292.634 305.386
Albergs adherits 386.966 400.992 551.483 432.247

Total Xanascat 738.953 730.461 844.117 737.633 

Barcelona, 3 de juny de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures disciplinàries adoptades 
contra dos agents dels Mossos d’Esquadra 
per haver mentit en un procés judicial
Tram. 314-19909/10

Resposta del Govern
Reg. 118664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19909/10, us 
informo del següent:

De l’anàlisi de la informació i de conformitat amb el 
que disposa l’article 27.2 del Decret 183/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disci-
plinari del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, no es procedirà a obrir cap investigació 
interna ni a incoar cap expedient disciplinari contra 
els agents actuants, atès que no s’ha constatat la co-
missió de cap actuació irregular.

En conseqüència, no s’han adoptat mesures disciplinà-
ries amb relació als fets a què fa referència la pregunta, 
atès que, analitzada la documentació i la informació 
existent sobre els fets ocorreguts el dia 15 de desembre 
de 2011, no es desprèn que els agents hagin infringit el 
règim disciplinari que els és d’aplicació.

Concretament, de l’anàlisi de la documentació es con-
clou que la consideració inclosa en el fonament de dret 
primer de la sentència d’apel·lació, en què s’indica que 
el senyor R.A.G. va fer entrega del seu DNI als agents 
tan aviat com va ser requerit, es contradiu expressa-
ment amb els fets declarats provats en la sentència 
d’instància, els quals van ser acceptats i donats per 
reproduïts en la sentència d’alçada, ja que en aquest 
apartat consta que aquesta persona es va negar diver-
ses vegades a entregar el seu DNI i quan els agents el 
van intentar passar a l’altre costat de la màquina va-

lidadora de l’entrada, aquest es va agafar fort al torn, 
resistint-se a l’actuació.

El Departament d’Interior no considera necessari dis-
culpar-se per l’actuació dels agents en relació amb el 
senyor R.A.G. atès a que, analitzada la documentació 
relativa als fets, l’actuació policial va ajustar-se a dret.

Barcelona, 3 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura d’un contracte amb la 
unió temporal d’empreses formada per HP i 
VASS perquè es faci càrrec del portal Trans-
parència Gencat
Tram. 314-19924/10

Resposta del Govern
Reg. 118244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-19924/10, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria de Comuni-
cació del Govern.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Mitjançant l’Acord de Govern ACORD GOV/144/2011, 
de 18 d’octubre, es van encarregar al Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informació, (CTTI) 
de la Generalitat de Catalunya la contractació centra-
litzada i la gestió de solucions TIC de tota l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic.

El nou model de contractació pública de serveis TIC 
de la Generalitat està basat en la modalitat de contrac-
te de col·laboració entre el sector públic i el sector pri-
vat mitjançant el procediment de diàleg competitiu per 
a l’aprovisionament i manteniment d’aplicacions de la 
Generalitat de Catalunya promogut pel CTTI, i en 4 
lots: Aplicacions; Lloc de treball i suport a l’usuari; 
Connectivitat i Telecomunicacions, i Serveis d’Infra-
estructures de CPD.

Entre aquells diàlegs competitius hi figurà el desenvo-
lupat per a l’adjudicació del contracte d’aprovisiona-
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ment i manteniment d’aplicacions de la Generalitat de 
Catalunya, que es divideix en 11 lots, amb una durada 
de sis anys, amb un pressupost màxim de licitació de 
427,06 milions d’euros i un pressupost anual màxim 
de licitació de 71,18 milions d’euros.

Aquests imports representen un 26% d’estalvi respecte 
els costos pel mateix concepte del 2010.

Els adjudicataris de cada lot van ser: T-Systems, UTE 
HP Vass Consultoria, UTE Accenture Outsourcing 
Services - Indra Sistemas, UTE TICx CAT, UTE IT-
TERIA (Seidor SA-Seidor Consulting-SBS Seidor-
Aventia-Com2008), UTEIBM-INSA, UTE ITTERIA, 
Indra, Altran Innovación. La UTE HP-VASS Consul-
toria va resultar adjudicatària del lot corresponent a 
portals web de la Generalitat.

Aquests processos de contractació iniciats el 2011 es 
van formalitzar el 2012, amb la màxima transparència 
informativa, com ho demostren les notes de premsa 
successives que es van anar publicant en cada pas d’a-
quests procediment: notes de premsa del 27 d’octubre 
de 2011; de l’1 de desembre de 2011; del 2 de gener de 
2012; del 23 de gener de 2012; del 7 de maig de 2012; 
del 19 de juny de 2012; del 27 de juny de 2012; del 6 de 
juliol de 2012; del 16 de juliol de 2012; del 26 de juliol 
de 2012; del 27 de juliol de 2012 del 2 d’agost de 2012; 
del 8 d’agost de 2012 i del 7 de setembre de 2012.

Concretament, la nota de premsa que informava de 
l’adjudicació del lot corresponent a continguts i por-
tals web a l’UTE HP VASS es pot consultar en aquest 
enllaç:

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/no-
tespremsa/157652/generalitat-fa-publica-ladjudicacio-
contractes-model-tic-corresponents-aplicacions-lloc-
treball-suport-lusuari.html

D’acord amb aquest model de contractació, la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió, com a promo-
tora del Portal de Transparència de la Generalitat, va 
fer una encomana de servei al CTTI per a la construc-
ció d’aquest web, i el CTTI va contractar amb aques-
ta finalitat, a l’adjudicatari del lot corresponent a nous 
portals web de la Generalitat, que, com ha quedat es-
tablert, és la UTE HP-VASS. L’import que la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió va transferir al 
CTTI per a què aquest contractés l’adjudicatari del lot 
per a la construcció del portal és de 41.035,60 euros 
més IVA, amb càrrec al pressupost d’aquesta unitat or-
gànica per al 2013. Posteriorment, es van encarregar, 
pel mateix procediment, la introducció d’un seguit de 
modificacions i millores al Portal (cercador, novetats, 
nous apartats i seccions) per un import de 110.382 eu-
ros més IVA, amb càrrec al pressupost de la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió per al 2014.

Totes les adjudicacions dels Departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya i del seu sector públic es pu-
bliquen per a informació dels interessats al web de 

l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contracta-
ció Pública i al Portal Transparència, mitjançant docu-
ments estructurats (en format excel), que recullen l’òr-
gan de contractació segons classificació orgànica, la 
data d’adjudicació, la descripció del contracte i del seu 
objecte, el procediment d’adjudicació utilitzat, el valor 
estimat del contracte i la durada d’aquest.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’edició del llibre Vàrem mi-
rar ben al lluny del desert
Tram. 314-19925/10

Resposta del Govern
Reg. 118651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-19925/10, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria General de 
la Presidència.

Barcelona, 4 de juny de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El cost de l’edició del llibre Vàrem mirar ben al lluny del 
desert es carrega a la partida D/240000100/1210/0000 
de despeses de publicacions del pressupost del Depar-
tament de la Presidència.

Des de l’any 2010, les partides de publicacions del De-
partament de la Presidència s’han reduït un 98%.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/157652/generalitat-fa-publica-ladjudicacio-contractes-model-tic-corresponents-aplicacions-lloc-treball-suport-lusuari.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/157652/generalitat-fa-publica-ladjudicacio-contractes-model-tic-corresponents-aplicacions-lloc-treball-suport-lusuari.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/157652/generalitat-fa-publica-ladjudicacio-contractes-model-tic-corresponents-aplicacions-lloc-treball-suport-lusuari.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/157652/generalitat-fa-publica-ladjudicacio-contractes-model-tic-corresponents-aplicacions-lloc-treball-suport-lusuari.html
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de la concessió per a la 
construcció, conservació i explotació de les 
autopistes C-31, C-32 i C-33
Tram. 314-19943/10

Resposta del Govern
Reg. 118279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19943/10 us 
informo del següent:

Sí, el Govern ha complert la legislació ambiental.

Com bé sap la diputada, el perllongament de la C-32 
fins a Lloret de Mar respon al compliment de l’acord 
de Govern de 16 de desembre de 2009, aprovat amb el 
suport del PSC, ERC i ICV-EUiA.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les bonificacions de peatges del 
programa «ecoviaT» per a vehicles de baixa 
emissió
Tram. 314-19944/10

Resposta del Govern
Reg. 118280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19944/10 us 
envio, annex, el quadre on figuren les dades de bonifi-
cació de vehicles ECO i les compensacions satisfetes 
per aquest concepte desglossat per anys.

Barcelona, 29 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’aplicació de la normativa europea 
i de la nova llei estatal de contractes en la 
contractació en el sector sanitari
Tram. 314-19951/10

Resposta del Govern
Reg. 118318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19951/10 us 
informo del següent:

Un cop publicada la quarta generació de directives eu-
ropees en matèria de contractació pública, el passat 8 
d’abril de 2014 la Generalitat de Catalunya va traslla-
dar al Govern de l’Estat tot un bloc de propostes per 
tal que fossin contemplades en la transposició d’aque-
lla normativa europea a l’ordenament jurídic espanyol. 
Entre les esmentades propostes, hi havia un conjunt 
de mesures referides al capítol I, corresponent als ser-
veis socials i altres serveis específics, entre aquests els 
sanitaris, corresponent al títol 3 (règims de contracta-
cions particulars) de la Directiva 2014/24/UE, sobre 
contractació pública.

En aquella mateixa comunicació, la Generalitat de Ca-
talunya sol·licità formar part dels comitès o grups de 
treball que el Govern de l’Estat constituís per preparar 
la transposició de les directives, si bé aquest oferiment 
no va ser tingut en compte pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

A partir de l’obertura del període d’informació pública 
corresponent als avantprojectes de Llei de Contractes 
del Sector Públic i de Llei dels sectors de l’aigua, l’ener-
gia, els transports i els serveis postals, la Generalitat de 
Catalunya està preparant un informe global, per presen-
tar al Govern de l’Estat, que contindrà el seu posiciona-
ment i les propostes de modificació corresponents.

En relació als serveis sanitaris, la voluntat del Govern 
de la Generalitat de Catalunya és que siguin deguda-
ment regulades, fonamentalment, les especificitats 
pròpies d’aquest àmbit, les adequacions procedimen-
tals escaients, la reserva de participació prevista a 
l’art. 77 de la Directiva, així com la previsió de les 
orientacions específiques respecte a la gestió indirecta 
dels serveis tot incorporant-hi correctament els princi-
pis de qualitat, continuïtat, accessibilitat, assequibili-
tat, disponibilitat i exhaustivitat. Atès que la Directi-
va preveu que els estats membres efectuïn la regulació 
corresponent, el Departament de Salut també ha ini-
ciat els treballs dirigits a la regulació de l’ordenació 
de les prestacions sanitàries del Sistema sanitari in-
tegral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) i el 
manteniment dels contractes formalitzats actualment 
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en atenció primària, salut mental i serveis sociosanita-
ris, mentre no s’aprovi una nova llei.

Barcelona, 27 de maig de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la investigació de la contaminació del 
Llobregat
Tram. 314-19952/10

Resposta del Govern
Reg. 118281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19952/10 us 
informo del següent:

A finals de gener de 2015 es va detectar un episodi de 
contaminació al tram final del riu Llobregat. Els resul-
tats analítics obtinguts de la presa de mostres extretes 
del riu van detectar la presència de compostos de dioxans 
i dioxolans. Aquests compostos s’utilitzen habitualment 
com a estabilitzadors de dissolvents clorats, i són presents 
en diversos productes d’ús industrial i domèstic.

Des del moment que es va detectar la presència de dio-
xans, es va aturar temporalment la captació d’aigua 
superficial de la planta potabilitzadora de Sant Joan 
Despí, de forma preventiva.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), des de  l’  inci dent, 
ha mantingut un procés d’investigació i  control de l’epi-
sodi amb l’objectiu de determinar les seves causes i 
prendre mesures correctores. Actualment l’ACA ha 
conclòs l’episodi de contaminació doncs s’ha constatat 
que la concentració de dioxans al medi ha minvat pro-
gressivament, fins a arribar a les concentracions ha-
bituals en aquest tram del baix Llobregat. En aquest 
sentit, AGBAR des del dia 10 de març ha restablert 
progressivament la captació d’aigua superficial habitu-
al per al procés de potabilització.

Fruit d’aquest l’episodi, l’ACA ha posat en marxa un 
programa addicional de seguiment per tal de concre-
tar l’abast d’aquests compostos i el seu possible origen, 
doncs l’1,4 dioxà (a l’igual que els diferents isòmers 
d’1,3 dioxans i dioxolans) no es troba inclòs a cap nor-
ma de qualitat a medi.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la contaminació dels rius del 2000 ençà
Tram. 314-19953/10

Resposta del Govern
Reg. 118282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19953/10 us 
informo del següent:

L’ACA, complint amb la Directiva 2000/60/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 
2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’ac-
tuació a l’àmbit de la política d’aigües (DMA) i regla-
ment de la planificació hidrològica a Catalunya, apro-
vat per Decret 380/2006, de 10 d’octubre, ha elaborat 
el document anomenat «Característiques de la de-
marcació, anàlisi d’impactes i pressions de l’activitat 
humana, i anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua a les 
masses d’aigua del districte de conca fluvial de Ca-
talunya», conegut també amb el nom d’«IMPRESS», 
d’acord amb la nomenclatura emprada per la Comissió 
Europea.

Així, de la consulta del document IMPRESS, s’obte-
nen els estudis previs de caracterització de la demar-
cació hidrogràfica, l’anàlisi de les pressions i impac-
tes i el risc de no assolir els objectius ambientals a les 
masses d’aigua.

És també un document essencial per afrontar, amb ga-
ranties i coneixement, la redacció de les principals me-
sures que caldrà treballar i analitzar, i els instruments 
tarifaris o estratègia a seguir en la recuperació de cos-
tos i l’aplicació del principi de «qui contamina paga», 
dins del procés de redacció del Programa de mesures i 
la revisió del Pla de gestió del districte de conca fluvial 
de Catalunya (en endavant PGDCFC).

Adrecem a la diputada a la consulta del document IM-
PRESS 2013, que trobarà a la pagina web de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua>Pla de Gestió>Segon cicle de 
planificació.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís de finançament d’Agro-
tecnio
Tram. 314-19957/10

Resposta del Govern
Reg. 118236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19957/10 us 
informo del següent:

La Generalitat no ha fet una aportació econòmica es-
tructural al centre Agrotecnio. Això no exclou que ha-
gi pogut finançar la institució mitjançant convocatòri-
es d’ajuts sobre una base de concurrència competitiva.

El Govern de la Generalitat analitzarà el resultat de l’a-
valuació en curs i estudiarà les necessitats de la Fun-
dació Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotec-
nio) un cop rebi el resultat de l’avaluació.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les avaluacions fetes a Agrotecnio per-
què sigui reconegut com a centre adherit a 
Cerca
Tram. 314-19958/10

Resposta del Govern
Reg. 118237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19958/10 us 
informo del següent:

La Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia 
(Agro tecnio) forma part dels centres CERCA, amb una 
consideració inicial condicionada a la realització de la se-
va avaluació, segons estableix la Llei 7/2011, de 27 de ju-
liol, de mesures fiscals i financeres, en el seu capítol IV 
de Règim Jurídic dels centres CERCA i de la ICREA.

No s’ha realitzat encara cap avaluació perquè la Fun-
dació Agrotecnio esmentada tingui la consideració de-
finitiva de centre CERCA. Resta pendent l’avaluació 
de compliment de la missió del centre, d’acord amb el 
compromís 26 del Pacte Nacional per a la Recerca i 

amb la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals 
i financeres, i que el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya ha encarregat a la institució CERCA (ICERCA).

Les institucions patrones (Universitat de Lleida i IRTA, 
institució adscrita al Departament d’Agricultura) no 
han elaborat encara el projecte científic per ser avalu-
at d’acord amb els requisits propis d’un centre CERCA.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dimissió del director d’Agrotecnio
Tram. 314-19959/10

Resposta del Govern
Reg. 118238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19959/10 us 
informo del següent:

El Govern respecta la decisió del director d’Agrotec-
nio i, com en qualsevol centre del sistema CERCA, 
el patronat de la institució (format per la Universitat 
de Lleida i l’IRTA, institució adscrita al Departament 
d’Agricultura) posarà en marxa un procés obert per a 
la selecció del nou director o directora, seguint els cri-
teris habituals de competitivitat.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’implantació de la gratuïtat de 
la ronda de Manresa per a dues sortides i 
entrades de la carretera C-16
Tram. 314-19961/10

Resposta del Govern
Reg. 118283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19961/10 us 
informo del següent:



16 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 602

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 14

El Govern de la Generalitat, una vegada conclosos els 
estudis tècnics, jurídics i econòmics necessaris, està 
actualment tramitant el corresponent decret de modifi-
cació de la concessió.

Quan la tramitació esmentada estigui acabada i apro-
vada pel Govern, es preveu la implantació d’aquesta 
mesura, si bé prèviament s’hauran d’executar els tre-
balls necessaris per instal·lar el sistema de verificació 
i control dels nous sistemes de comptatges, perquè els 
usuaris puguin gaudir del descompte i bonificació ta-
rifària prevista.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució adequada per a reduir la 
circulació i el risc d’accidents a la carrete-
ra C-55
Tram. 314-19962/10

Resposta del Govern
Reg. 118284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19962/10 us 
informo del següent:

Com bé sap la diputada, les inversions del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat en infraestructures 
viàries està condicionada a l’abús de mètodes de pa-
gament diferit en legislatures anteriors. Tot i així, el 
Govern ha prioritzat diverses actuacions per millorar 
la seguretat a la C55. Ja s’ha licitat la col·locació d’una 
barrera central entre Castellbell i el Vilar i Manresa i 
s’ha establert un descompte del 100% del peatge de la 
C-16 entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet durant 
determinades hores dels dies feiners, que contribuirà a 
descongestionar la C-55.

D’altra banda, el cost del desdoblament de la C-55 en-
tre el sud de Manresa i Castellbell i el Vilar (enllaç 
amb l’autopista) serà de l’ordre dels 115 MEUR. Si es 
volgués desdoblar també la C-55 fins a l’enllaç amb 
la C-58 (passat el túnel de Bogunyà), el cost s’elevaria 
fins a 175 MEUR.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la represa de les obres de la carrete-
ra B-40 entre Viladecavalls i Olesa de Mont-
serrat
Tram. 314-19963/10

Resposta del Govern
Reg. 118285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19963/10 us 
informo del següent:

El Govern considera positiva la represa de les obres de 
la B-40 o Via Orbital entre Olesa de Montserrat i Vila-
decavalls. En aquest sentit, cal tenir en compte que el 
tram de pas de la B-40 pel terme d’Abrera ja està cons-
truït i en aquest tram no preveu la construcció d’un 
nou enllaç entre la B-40 i l’actual C-55.

En tot cas, la connexió A-2/B-40/C-16 ha de perme-
tre desviar part del trànsit que actualment circula per 
la C-55.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió entre les carreteres B-40 i 
C-55 i les propostes per a evitar que els ve-
hicles entrin a Olesa de Montserrat
Tram. 314-19964/10

Resposta del Govern
Reg. 118286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-19964/10 us 
informo del següent:

El Govern considera vàlida la proposta establerta al 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que preveu 
la construcció d’un nou vial de Martorell a Olesa de 
Montserrat (connexió A-2 - Ronda del Vallès - C-16) 
juntament amb la variant d’Olesa (de la C-55) que se-
ria una via estructurant secundària.

L’any 2009 es va iniciar la informació pública de l’es-
tudi informatiu de la nova carretera de connexió en tre 
N-II / A-2 i a la B-40 i Variant de la C-55 d’Abre-
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ra i d’Olesa de Montserrat. Tram I: Martorell - Abrera - 
Olesa de Montserrat, que preveia un cost de l’actuació de 
135 MEUR. Aquest estudi no es va aprovar definiti-
vament.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de diversos contractes 
per al manteniment de carreteres
Tram. 314-20014/10

Resposta del Govern
Reg. 118619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-20014/10 us 
informo del següent:

Els criteris per adjudicar el contracte es regeixen en 
base a una proposta econòmica, una metodologia de 
treball i l’establiment de mesures addicionals.

La valoració de les ofertes es realitza d’acord amb els 
criteris assenyalats al punt 11.2 del plec de clàusules 
administratives.

Per elaborar els lots es fa d’acord amb criteris geogrà-
fics. Us envio, en annex I, el número d’ofertes i empre-
ses que es van presentar per cadascun dels lots.

Així mateix, us envio, en annex II, els valors bàsics de 
licitació i el preu d’adjudicació.

Barcelona, 4 de juny 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 la deterioració del barri del Bosc d’en 
Vilaró, de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-20015/10

Resposta del Govern
Reg. 118620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-20015/10 us 
informo del següent:

L’anomenada urbanització del Bosc de Vilaró, La Va-
llençana, es troba en sòl no urbanitzable.

Les construccions d’habitatges en l’anomenada urba-
nització del Bosc de Vilaró, La Vallençana, han anat 
creixent de manera totalment irregular, en el sen-
tit que totes les edificacions d’habitatges que s’hi ha 
anat construint no disposen llicència d’obres, raó per 
la qual es consideren il·legals.

Per aquest motiu, els serveis i subministraments bàsics 
no han pogut estar legalitzats, ni obeeixin a un projec-
te tramitat i aprovat d’acord amb la normativa sectori-
al i urbanística vigent.

D’acord amb la resolució de l’any 2000, ara fa 15 anys, 
el Govern ha estat col·laborant amb totes les instituci-
ons afectades per a la recerca de solucions per a la ur-
banització. Tanmateix és l’Ajuntament qui pot prendre 
la iniciativa per endegar les figures de planejament, i 
té les competències per aprovar-les inicialment i pro-
visionalment.

La vocació dels sòls ocupats per la urbanització és la 
de mantenir-se com a sòl no urbanitzable. Això ha es-
tat referendat per la inclusió com a sòl de protecció 
especial en el Sistema territorial d’Espais Oberts del 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat l’any 
2010.

Barcelona, 4 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la transformació de l’Institut Català de 
Finances en un banca pública
Tram. 314-20194/10

Resposta del Govern
Reg. 118247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

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 314-20194/10 us 
informo del següent:

Un cop va finalitzar una primera fase d’anàlisi, l’Insti-
tut Català de Finances (ICF) ha treballat per adequar 
la seva estructura, procediments, operativa i sistemes 
per operar com a entitat de crèdit, d’acord amb els es-
tàndards de l’EBA (European Banking Authority) en 
el marc de la Unió Bancària Europea, a semblança de 
les banques públiques que existeixen en molts països 
europeus.

Fruit d’aquesta anàlisi, s’han creat noves unitats i pro-
cessos, preceptius d’acord amb la normativa aplicable 
a les entitats de crèdit, com ara: Prevenció de Blan-
queig de capitals, Auditoria Interna, Compliment nor-
matiu i Control intern, Comitè d’Actius i Passius i Co-
mitè de Control Global del Risc.

La Junta de Govern de l’ICF també ha acordat l’ade-
quació dels Òrgans de Govern a la normativa de la Unió 
Bancària Europea (CRD4/ Basilea III), amb la creació de 
nous elements de govern corporatiu i de gestió: la Co-
missió Nomenaments i Retribucions, la Comissió Mix-
ta Auditoria i Control, els Comitès d’Inversions Credi-
tícies i d’Inversions en Capital.

Dintre de l’àmbit de les comissions de supervisió i dels 
òrgans de govern de l’ICF s’estan actualitzant tant les 
polítiques com els procediments interns a la Norma-
tiva de la Unió Bancària Europea (UBE)/Basilea III.

Un cop adaptada la governança de l’ICF a la norma-
tiva europea, en els propers mesos estarà en condici-
ons de sol·licitar la llicència al Banc Central Europeu, 
a través del Banc d’Espanya, per poder operar com a 
banc públic.

Barcelona, 29 de maig de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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 el nombre d’oficines de far-
màcia que té l’àrea bàsica de salut del Ven-
drell (Baix Penedès)
Tram. 311-02271/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116276 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’oficines de far-
màcia que pertoquen a l’àrea bàsica de salut 
del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 311-02272/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116277 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’oficines de far-
màcia de guàrdia de vint-i-quatre hores que 
tenen les àrees bàsiques de salut del Ven-
drell i del Baix Penedès Interior i el nombre 
que els pertoca
Tram. 311-02273/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116278 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 
(24 h) li pertocarien a 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 GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió 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. 311-02274/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116279 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini de més d’un any 
per a resoldre els recursos d’alçada interpo-
sats en el procés d’adjudicació d’oficines de 
farmàcia a l’àrea bàsica de salut del Vendrell 
(Baix Penedès)
Tram. 311-02275/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116280 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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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 es tracta d’un servei de primera 
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 GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini que estableix la le-
gislació per a resoldre els recursos d’alçada 
i sobre la situació del procediment d’adjudi-
cació d’oficines de farmàcia a l’àrea bàsica 
de salut del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 311-02276/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116281 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
a pal·liar els efectes del dèficit d’oficines de 
farmàcia al Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 311-02277/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116282 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
a pal·liar els efectes del dèficit d’oficines de 
farmàcia de guàrdia de vint-i-quatre hores a 
les àrees bàsiques de salut del Vendrell i del 
Baix Penedès Interior
Tram. 311-02278/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116283 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 l’ABS - El Vendrell i l’ABS - Baix Penedès Inte-
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rior en quant a comptar amb servei d’oficina de farmà-
cia de guàrdia 24 h?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data en què el Departa-
ment de Salut va tenir coneixement de l’exis-
tència de pròtesis defectuoses o caducades 
subministrades per l’empresa Traiber
Tram. 311-02279/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116761 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– En quina data va tenir coneixement el Departament 
de Salut de l’existència de pròtesis defectuoses i/o ca-
ducades proveïdes per l’empresa Traiber en centres sa-
nitaris del Siscat?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de més casos 
d’implantació de pròtesis defectuoses o ca-
ducades a pacients del Siscat
Tram. 311-02280/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116762 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-

gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Té coneixement el Departament de Salut de més casos 
d’implantació de pròtesis defectuoses i/o caducades en 
pacients del Siscat? En cas afirmatiu, quines han estat 
les empreses proveïdores i els centres afectats, i en quin 
volum de pròtesis cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades amb 
relació a la implantació de pròtesis defec-
tuoses o caducades a pacients del Siscat
Tram. 311-02281/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116763 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures ha adoptat el Govern en relació a la 
implantació en pacients del Siscat de pròtesis defectu-
oses i/o caducades?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’obertura d’expedients 
amb relació a la implantació de pròtesis 
defectuoses o caducades a pacients del 
Siscat
Tram. 311-02282/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116764 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Ha obert el Departament de Salut algun expedient 
en relació a la implantació en pacients del Siscat de 
pròtesis defectuoses i/o caducades? En cas afirmatiu, a 
quines empreses i en quins centres es van detectar? En 
cas negatiu, per quin motiu?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pròtesis sub-
ministrades per l’empresa Traiber als cen-
tres del Siscat en el període 2010-2014
Tram. 311-02283/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116765 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quantes pròtesis han estat proveïdes per l’em-
presa Traiber a cadascun dels centres dels Siscat, 

indicant tipologia, els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de pròtesis de 
l’empresa Traiber que han estat implanta-
des en centres del Siscat en el període 2010-
2014
Tram. 311-02284/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116766 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quantes pròtesis han estat implantades de l’empresa 
Traiber a cadascun dels centres dels Siscat, indicant ti-
pologia, els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pacients inter-
vinguts amb pròtesis defectuoses o caduca-
des
Tram. 311-02285/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116767 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants pacients té detectats el Departament de Sa-
lut, indicant cadascun dels centres dels Siscat en què 
van ser intervinguts, amb pròtesis defectuoses i/o ca-
ducades?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en co missió sobre les mesures adoptades 
arran de l’ordre de l’Agència Espanyola del 
Medicament relativa a les pròtesis de l’em-
presa Traiber
Tram. 311-02286/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116768 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures va adoptar el Departament de Sa-
lut arrel de l’ordre de l’Agència Espanyola del Medica-
ment i Productes Sanitaris en què alertava de possibles 
defectes de les pròtesis de l’empresa Traiber?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment que s’ha fet 
dels pacients intervinguts amb pròtesis de 
l’empresa Traiber
Tram. 311-02287/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116769 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin seguiment s’ha fet dels pacients intervinguts 
amb pròtesis de l’empresa Traiber? Quina informació 
han rebut els pacients per part del Departament de Sa-
lut? Quina atenció se’ls ha donat?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els protocols de seguiment dels 
pacients intervinguts amb pròtesis de l’empre-
sa Traiber previstos per als pròxims mesos
Tram. 311-02288/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116770 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins són els protocols de seguiment dels pacients 
intervinguts amb pròtesis de l’empresa Traiber previs-
tos pels propers mesos?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’adoptar mesures 
específiques per al seguiment dels pacients 
que porten pròtesis de l’empresa Traiber
Tram. 311-02289/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116771 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Té el Departament de Salut previst implantar me-
sures específiques per al seguiment dels pacients que 
porten pròtesis de l’empresa Traiber?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les directrius donades als 
centres del Siscat amb relació a les pròte-
sis defectuoses o caducades de l’empresa 
Traiber
Tram. 311-02290/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116772 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines directrius ha donat el Departament de Salut 
als centres sanitaris del Siscat en relació a l’existèn-
cia de pròtesis defectuoses i/o caducades de l’empresa 

Traiber? Quines actuacions han dut a termes els cen-
tres del Siscat en aquest sentit?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’intervencions 
fetes per causa de les pròtesis defectuoses 
o caducades de l’empresa Traiber
Tram. 311-02291/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116773 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quantes intervencions s’han hagut de dur a terme en 
pacients que havien estat implantats amb pròtesis de-
fectuoses i/o caducades de l’empresa Traiber?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import de les pròtesis de 
l’empresa Traiber comprades pels centres 
del Siscat en el període 2010-2014
Tram. 311-02292/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116774 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pel qual els centres del Siscat 
han comprat pròtesis de l’empresa Traiber, per cadas-
cun dels centres i per cadascun dels anys 2010, 2011, 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possible implantació de 
pròtesis de l’empresa Traiber després del 7 
de novembre de 2014
Tram. 311-02293/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116775 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Han estat implantades en pacients pròtesis de l’em-
presa Traiber amb posterioritat al 7 de novembre de 
2014? En cas afirmatiu, en quants pacients i en quins 
centres?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures empreses per 
l’Institut Català de la Salut i els centres del 
Siscat contra l’empresa Traiber
Tram. 311-02294/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116778 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin coneixement té el Departament de Salut de 
les mesures empreses per l’ICS i per la resta d’hos-
pitals de Siscat contra l’empresa Traiber en relació 
al subministrament de pròtesis caducades i/o defec-
tuoses?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de les noves inter-
vencions quirúrgiques fetes a pacients que 
portaven una pròtesi de l’empresa Traiber
Tram. 311-02295/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116852 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin cost han suposat les noves intervencions qui-
rúrgiques que s’han dut a terme a pacients que teni-
en col·locada una pròtesi subministrada per l’empresa 



16 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 602

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 24

Traiber, desglossat per cadascun dels centres sanita-
ris del Siscat? Qui ha fet front a aquestes despeses?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost dels actes mèdics 
duts a terme amb pacients que portaven o 
porten una pròtesi de l’empresa Traiber
Tram. 311-02296/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 116853 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 04.06.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin cost han suposat tots els actes mèdics realit-
zats a pacients que tenien o tenen col·locada una pròte-
si subministrada per l’empresa Traiber, desglossat per 
cadascun dels centres sanitaris del Siscat? Qui ha fet 
front a aquestes despeses?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat que la Guàrdia 
Urbana de Barcelona deixi de prestar ser-
veis amb unitats antiavalots
Tram. 311-02305/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 118466 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 08.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com valora el Departament d’Interior la possibilitat 
que la Guàrdia Urbana de Barcelona deixi de prestar 
serveis antiavalots i que aquests siguin assumits pel 
Cos de Mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat que el Cos de 
Mossos d’Esquadra assumeixi serveis amb 
unitats antiavalots a Barcelona
Tram. 311-02306/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 118467 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 08.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Considera el Govern que el Cos de Mossos d’esqua-
dra podria prestar els serveis antiavalots a la ciutat de 
Barcelona si la Guàrdia Urbana deixa de prestar-los?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’exclusió del Cos de Mossos 
d’Esquadra de la cimera contra el terrorisme 
gihadista
Tram. 311-02307/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 118468 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 08.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com valora el Govern l’exclusió del Cos de Mos-
sos d’esquadra de la cimera de policies de tot el món 
contra el terrorisme gihadista celebrada a Barcelona el 
mes de juny?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions per a intentar 
que el Cos de Mossos d’Esquadra participés 
en la cimera contra el terrorisme gihadista
Tram. 311-02308/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 118469 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 08.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines gestions ha fet el Govern per intentar que el 
Cos de Mossos d’esquadra pogués participar en la ci-

mera policial contra el gihadisme celebrada a Barcelo-
na el mes de juny?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions per al reconei-
xement dels coeficients reductors de l’edat 
de jubilació dels membres del Cos de Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 311-02309/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 118586 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 08.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines gestions ha realitzat o preveu realitzar el Go-
vern davant el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial del Govern de l’Estat, en relació a l’inici del pro-
cediment de reconeixement de coeficients reductors 
de l’edat de jubilació als membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra, regulat pel Decret 1698/2011?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la petició de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al reconei-
xement dels coeficients reductors de l’edat 
de jubilació dels membres del Cos de Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 311-02310/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 118587 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 08.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el posicionament del Govern en relació a la 
petició de la federació de Serveis a la Ciutadania de 
Comissions Obreres de Catalunya en relació al reco-
neixement de coeficients reductors de l’edat de jubila-
ció als membres del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de prospecció de petroli i 
de gas mar endins entre el cap de Creus i el 
nord de Menorca
Tram. 314-20316/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del GP ICv-EUiA

Reg. 118239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

El projecte de l’empresa Seabird Exploration per bus-
car petroli i gas al fons del mar entre el Cap de Creus i 
el nord de Menorca a les Illes Balears, i fins a tan sols 
13 quilòmetres del Cap de Creus, s’ha reactivat recent-
ment amb l’autorització de la seva reobertura per part 
del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi 
Marí.

El projecte es va arxivar el 2014 per motius burocrà-
tics i ara s’ha reobert sense exigir un nou Estudi d’Im-
pacte Ambiental i substituint el procediment d’infor-
mació pública per un procés de consulta limitat a les 
administracions i les entitats ambientals interessades.

1. Quina és la posició del Govern sobre la nova temp-
tativa de l’empresa Seabird Exploration per buscar pe-
troli i gas a la costa catalana?

2. De quina manera el Govern mostrarà el seu com-
promís d’oposar-se a les prospeccions marines a la 
costa catalana?

3. Ha estudiat el Govern de manera conjunta l’afec-
ció que tindrà aquest projecte sobre la biodiversitat del 
medi marí a la zona afectada? I sobre els recursos pes-
quers? I sobre les espècies marines? I sobre el turisme? 
I sobre les activitats subaquàtiques?

4. Es planteja el Govern alguna actuació per impedir 
l’inici d’aquestes prospeccions davant les costa catala-
na? I en aquest cas, quines?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015 

Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una fuita d’òxid de nitrogen en una 
empresa de la Canonja (Tarragonès)
Tram. 314-20317/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 118275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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El passat dia 26 de maig de 2015 es va produir una fuita 
química d’òxid de nitrogen a la Canonja (Tarragonès) 
procedent de l’empresa Nitricomax, del grup Maxam si-
tuada al polígon industrial de l’esmentada població.

Afortunadament a protecció civil no li va caldre es-
tablir mesures d’emergència per a la població i la si-
tuació es va donar per controlada al cap d’unes hores.

1) Quins riscos per la salut de la població ha compor-
tat la fuita?

2) S’obrirà expedient informatiu a l’empresa responsa-
ble de la fuita?

3) Quins mecanismes de contenció va utilitzar l’em-
presa?

4) Quin nombre d’inspeccions ha realitzat la Direcció 
general de Qualitat Ambiental al polígon químic de la 
Canonja?

5) Amb quin resultat?

6) Quines mesures té previstes aplicar el Govern per 
evitar nous episodis de fuites químiques?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla director del Marroc
Tram. 314-20318/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 118288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

El dia 22 d’abril de 2015 el govern va presentar el «Pla 
Director del Marroc» sobre el qual tenim dubtes pel 
que fa a la població i situació del Sàhara Occidental: 

1. Com es garanteix que el Pla Director del Marroc 
respectarà les fronteres del Sàhara Occidental?

2. Perquè el govern ha plantejat aquest Pla director sense 
contraprestacions pel que fa al govern marroquí i con-
cretament el compliment de les resolucions de NNUU 

sobre el Sàhara Occidental, el respecte als Drets Hu-
mans i al compliment del dret internacional, pel que fa a 
la ocupació del Sàhara Occidental i a les llibertats civils 
i drets humans de la població marroquina?

3. Quan es parla en el Pla de reforçar la presència Ins-
titucional Catalana, en realitat s’està parlant de l’aug-
ment del sector empresarial català, per tant s’ha plan-
tejat el govern tenir un cens d’aquestes empreses per 
assegurar en quin producte treballen i si aquestes ob-
serven les condicions laborals i llibertats sindicals dels 
treballadors i de les treballadores.

4. Quan es parla en el Pla de la pesca i agricultura, hi 
ha previstes mesures per garantir que no s’afavoreixi 
l’espoli dels recursos naturals pesquers del Sàhara Oc-
cidental?

5. Pensa el govern elaborar també un Pla Director del 
Sàhara Occidental atès que és un territori preferent, 
que com Catalunya té pendent la celebració d’un refe-
rèndum d’autodeterminació?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat d’instal·lar una estació de 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Con-
taminació Atmosfèrica a la Canonja (Tarra-
gonès) i al barri de Bonavista, de Tarragona
Tram. 314-20319/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos 

altres diputats del GP SOC

Reg. 118290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Creu el Govern que és necessària una estació de la 
Xarxa de Vigilància Atmosfèrica al municipi de la Ca-
nonja i al barri tarragoní de Bonavista?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells d’òxid de nitrogen perjudi-
cials per a la salut
Tram. 314-20320/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos 

altres diputats del GP SOC

Reg. 118291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– La inhalació d’òxid de nitrogen pot afectar la salut 
de les persones? En quins nivells a l’atmosfera és per-
judicial?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els nivells d’òxid de nitrogen permesos
Tram. 314-20321/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos 

altres diputats del GP SOC

Reg. 118292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els valors màxims permesos d’òxid de ni-
trogen a l’atmosfera?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya amb relació a la fuita en 
una empresa química de la Canonja (Tarra-
gonès)
Tram. 314-20322/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos 

altres diputats del GP SOC

Reg. 118293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions ha dut a terme l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya en relació a la fuita en una em-
presa química de la Canonja, que ha originat un núvol 
de vapor d’òxid de nitrogen?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells d’òxid de nitrogen detectats 
a la Canonja (Tarragonès) arran de la fuita en 
una empresa química el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20323/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos 

altres diputats del GP SOC

Reg. 118294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins valors d’òxid de nitrogen van ser detectats el 
passat 25 de maig a la Canonja arrel de la fuita en una 
empresa química? Aquests nivells són perjudicials per 
la salut?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detecció d’un increment de visites 
als centres d’atenció primària dels veïns de 
la Canonja (Tarragonès) arran de la fuita en 
una empresa química el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20324/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos 

altres diputats del GP SOC

Reg. 118295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Ha detectat el Departament de Salut un augment de 
les visites a centres d’atenció primària de veïns i veï-
nes de la Canonja, arrel de la fuita en una empresa qu-
ímica que va originar el passat 25 de maig un núvol de 
vapor d’òxid de nitrogen?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat d’instal·lar una estació de 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Con-
taminació Atmosfèrica a la Canonja (Tarra-
gonès)
Tram. 314-20325/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos 

altres diputats del GP SOC

Reg. 118296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Creu el Govern que és necessària una estació de la 
Xarxa de Vigilància Atmosfèrica al municipi de la Ca-
nonja?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de la fuita a l’empresa Nitri-
comax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de 
maig de 2015
Tram. 314-20326/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines han estat les causes de la fuita que dilluns dia 
25 de maig es va produir a l’empresa Nitricomax situ-
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ada a la Canonja i que va produir un núvol tòxic que 
va avançar en direcció al barri tarragoní de Bonavista?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per  escrit so-
bre els productes que es van alliberar a l’at-
mosfera per la fuita a l’empresa  Nitricomax, 
de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 
2015
Tram. 314-20327/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els productes que es van alliberar a l’at-
mosfera el dia 25 de maig a l’empresa Nitricomax, si-
tuada a la Canonja?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients oberts per la fuita a 
l’empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarra-
gonès), el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20328/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins expedients s’han obert per la fuita que dilluns 
dia 25 de maig es va produir a l’empresa Nitricomax, 
situada a la Canonja?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals la premsa no-
més dóna dades dels bombers i no de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Conta-
minació Atmosfèrica amb relació a la fuita a 
l’empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarra-
gonès), el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20329/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per què la premsa només parla de dades dels bom-
bers i no de la Xarxa de Vigilància Atmosfèrica en la 
fuita que dilluns dia 25 de maig es va produir a l’em-
presa Nitricomax situada a la Canonja?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades recollides a l’estació de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contami-
nació Atmosfèrica del barri de Bonavista, de 
Tarragona, relatives a la fuita a l’empresa Ni-
tricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 
de maig de 2015
Tram. 314-20330/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les dades que s’han recollit de l’estació 
de Bonavista de la Xarxa de Vigilància Atmosfèrica 
en la fuita que dilluns dia 25 de maig es va produir 
a l’empresa Nitricomax situada a la Canonja des del 
moment que es va produir i fins les 24 hores següents?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que l’atmosfera de la Canon-
ja (Tarragonès) ha contingut productes tò-
xics per sobre del nivell permès després de 
la fuita a l’empresa Nitricomax el 25 de maig 
de 2015
Tram. 314-20331/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Durant quant de temps l’atmosfera a la Canonja va 
contenir productes per sobre del permès per la norma-
tiva en la fuita que dilluns dia 25 de maig es va produir 
a l’empresa Nitricomax, situada a la Canonja?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per la qual no es va informar la 
població de la Canonja (Tarragonès) de la 
fuita a l’empresa Nitricomax el 25 de maig 
de 2015
Tram. 314-20332/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per què no es va informar a la població de la fuita 
que dilluns dia 25 de maig es va produir a l’empresa 
Nitricomax, situada a la Canonja, si se sabia que la 
composició de l’aire contenia productes la proporció 
dels quals superava la normativa?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la recomanació de Protecció Civil amb re-
lació a la fuita a l’empresa Nitricomax, de la 
Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015
Tram. 314-20333/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Sembla que Protecció Civil va descartar en la fuita 
que dilluns dia 25 de maig es va produir a l’empresa 
Nitricomax situada a la Canonja la confinació dels ve-
ïns però ha declarat que es va recomanar que ningú no 
s’atansés fins que es dissipés el núvol tòxic. Com es va 
informar d’aquesta recomanació?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els vapors que, segons la premsa, va 
continuar emetent l’empresa Nitricomax, de 
la Canonja (Tarragonès), la nit del 25 de maig 
de 2015
Tram. 314-20334/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Durant la nit de dilluns dia 25 de maig a dimarts dia 
26 es van continuar alliberant per part de l’empresa 
Nitricomax situada a la Canonja «vapors» segons in-
formació recollida per la premsa. Quina era la com-
posició d’aquests «vapors» i fins a quina hora va durar 
aquesta emissió a l’atmosfera?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fuites que s’han produït 
a l’empresa Nitricomax, de la Canonja (Tar-
ragonès), des que existeix
Tram. 314-20335/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb dos altres diputats del GP SOC

Reg. 118306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes fuites s’han produït a l’empresa Nitricomax 
situada a la Canonja des que aquesta empresa existeix?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea que dóna llum verda als 
estats membres per a prohibir a les perso-
nes homosexuals la donació de sang
Tram. 314-20336/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del GP SOC

Reg. 118328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

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

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha publicat 
una sentència que dóna llum verda als estats membres 
perquè puguin prohibir a les persones homosexuals 
donar sang pel simple fet de la seva orientació  sexual. 
Aquesta sentència comporta una discriminació per raó 
d’orientació sexual i retrocedeix en la garantia de drets 
del col·lectiu LGTB, no respectant el principi de pro-
porcionalitat.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha anunciat que 
ha obert una actuació d’ofici per analitzar els proto-
cols establerts per donar sang a Catalunya i promoure 
l’adopció de les mesures correctores oportunes davant 
les administracions públiques.

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

 − Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat en relació a la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea que dóna llum verda que els estats 
membres puguin prohibir als homosexuals donar sang 
pel simple fet de la seva orientació sexual? Té previst 
el Govern adoptar alguna iniciativa en relació a aquest 
assumpte?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures previstes perquè resti garan-
tida la no-discriminació per raons de l’orien-
tació sexual en cas que el Govern de l’Estat 
permeti que les persones homosexuals no 
puguin donar sang
Tram. 314-20337/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del GP SOC

Reg. 118329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

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

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha publicat 
una sentència que dóna llum verda als estats membres 
perquè puguin prohibir a les persones homosexuals 
donar sang pel simple fet de la seva orientació sexu-
al. Aquesta sentència comporta una discriminació per 
raó d’orientació sexual i retrocedeix en la garantia de 
drets del col·lectiu LGTB, no respectant el principi de 
proporcionalitat.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha anunciat que 
ha obert una actuació d’ofici per analitzar els proto-
cols establerts per donar sang a Catalunya i promoure 
l’adopció de les mesures correctores oportunes davant 
les administracions públiques.

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

− Quines mesures ha previst el Govern per garantir la 
no-discriminació per raó d’orientació sexual que esta-
bleix la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia, en el cas que el Govern de l’Estat doni 
llum verda a la prohibició a les persones homosexuals 
donar sang?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció pels Mossos d’Esquadra 
de les tasques de seguretat amb unitats an-
tiavalots a Barcelona i sobre la participació 
dels Mossos d’Esquadra en la cimera contra 
el terrorisme gihadista
Tram. 314-20338/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 118451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Com valora el Departament d’Interior la possibilitat 
que la Guàrdia Urbana de Barcelona deixi de prestar 
serveis antiavalots i que aquests siguin assumits pel 
Cos de Mossos d’Esquadra?

2. Considera el Govern que el Cos de Mossos d’Esqua-
dra podria prestar els serveis antiavalots a la ciutat de 
Barcelona si la Guàrdia Urbana deixa de prestar-los?

3. Com valora el Govern l’exclusió del Cos de Mos-
sos d’Esquadra de la cimera de policies de tot el món 
contra el terrorisme gihadista celebrada a Barcelona el 
mes de juny?

4. Quines gestions ha fet el Govern per intentar que 
el Cos de Mossos d’Esquadra pogués participar en la 
cimera policial contra el gihadisme celebrada a Barce-
lona el mes de juny?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els contractes de la Generalitat i els orga-
nismes que en depenen amb l’empresa LPM
Tram. 314-20339/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 118481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quins contractes té la Generalitat de Catalunya i els 
organismes que en depenen amb l’empresa LPM, indi-
cant data d’inici del contracte, import contractat i ser-
veis que presta?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de la Generalitat i els 
organismes que en depenen amb l’empresa 
Enepro
Tram. 314-20340/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 118482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quins contractes té la Generalitat de Catalunya i els 
organismes que en depenen amb l’empresa Enepro, in-
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dicant data d’inici del contracte, import contractat i 
serveis que presta?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de la Generalitat i els 
organismes que en depenen amb l’empresa 
Segur Ibérica
Tram. 314-20341/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 118483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quins contractes té la Generalitat de Catalunya i 
els organismes que en depenen amb l’empresa Segur 
Ibérica, indicant data d’inici del contracte, import con-
tractat i serveis que presta?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment d’una resolució amb 
relació a la prestació econòmica per cures 
en l’entorn familiar
Tram. 314-20342/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 118484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-

güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

En base al document adjunt on s’hi reflecteix una reso-
lució de data 16 de març de 2012 on es planteja l’ajor-
nament d’un deute vençut en aquella data i on la Gene-
ralitat es compromet a abonar-lo en 5 terminis anuals 
(des de l’agost de 2012 a l’agost del 2016). Aquest com-
promís no s’ha complert.

– Quin és el motiu que justifica el no compliment d’a-
quest acord?

– Quantes persones es troben en aquesta mateixa si-
tuació?

– Quina és la previsió de l’abonament del deute?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres oberts d’atenció continua-
da a infants i adolescents en situació de risc 
social que obren a l’estiu
Tram. 314-20343/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quin és el nombre de centres oberts que obriran du-
rant els mesos d’estiu de l’any 2015 per oferir una aten-
ció continuada a infants i adolescents en situació de 
risc social?

− Quin és el nombre de centres oberts que van obrir 
durant els mesos d’estiu els anys 2012, 2013 i 2014?

− Quins municipis compten amb aquests centres 
oberts els anys 2013, 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places que els centres 
oberts ofereixen a l’estiu
Tram. 314-20344/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

− Quin és el número de places que s’ofereixen a cada 
un dels centres oberts que obriran durant els mesos 
d’estiu d’enguany? Quin és el número de places que es 
van oferir els anys 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats a l’estiu dels centres 
oberts d’entitats i ajuntaments per a cobrir 
les necessitats d’infants i adolescents
Tram. 314-20345/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

− Quines activitats es duen a terme a cada un dels cen-
tres oberts, d’entitats i ajuntaments que obren els me-
sos d’estiu per garantir la cobertura de les necessitats 
bàsiques dels infants i adolescents?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a la prevenció, la 
detecció i el tractament dels problemes de 
salut mental en els infants i els adolescents
Tram. 314-20346/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quines són les noves actuacions que ha endegat el 
Govern per la prevenció, detecció i tractament en els 
infants i adolescents amb problemes de salut mental i 
de les seves famílies emmarcades dins de les Priorit-
zacions d’actuacions 2014-2016 del Pla Integral d’aten-
ció a les persones amb trastorns mentals i addicions?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la prevenció, la de-
tecció precoç i l’atenció especialitzada dels 
problemes de salut mental en els infants i els 
adolescents
Tram. 314-20347/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quines actuacions està duent a terme el Govern per 
garantir la prevenció, la detecció precoç i l’atenció es-
pecialitzada del trastorns de salut mental dels infants i 
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adolescents des d’una visió integral de l’àmbit sanitari, 
educatiu i social?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a integrar les inter-
vencions dels serveis de salut, socials i edu-
catius dels infants i adolescents en situació 
de risc i vulnerabilitat
Tram. 314-20348/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quines mesures està duent a terme el Govern per 
la promoció de la integració de les intervencions dels 
serveis de salut, socials i educatius dels infants i ado-
lescents en situació de risc i de vulnerabilitat?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a constituir les 
taules territorials d’infància
Tram. 314-20349/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quin calendari té previst el Govern per a la constitu-
ció de les Taules Territorials d’Infància?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les recomanacions sobre l’atenció a les 
persones amb discapacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20350/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quines recomanacions sobre l’atenció a les perso-
nes amb funcionament intel·lectual límit s’han elaborat 
des dels Departaments de Salut, Ensenyament i Ben-
estar Social i Família dins del marc del Pla d’Atenció 
Integral per a les persones amb trastorn de l’espectre 
autista per potenciar la coordinació entre els Centres 
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els Equips 
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) 
i els Centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP)?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per al pagament del lloguer 
atorgats a les famílies amb infants a càrrec i 
rendes baixes els anys 2013, 2014 i 2015
Tram. 314-20351/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quin és el nombre d’ajuts atorgats a famílies amb 
infants i rendes baixes per al pagament del lloguer els 
anys 2013, 2014 i 2015? Per quins imports? Quin és 
el nombre de famílies amb infants i rendes baixes be-
neficiàries d’aquests ajuts els anys 2013, 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts econòmics d’especial ur-
gència per al pagament del lloguer atorgats 
a les famílies amb infants a càrrec i rendes 
baixes els anys 2013, 2014 i 2015
Tram. 314-20352/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quin és el nombre d’ajuts econòmics d’especial ur-
gència atorgats a famílies amb infants i rendes baixes 
per al pagament del lloguer els anys 2013, 2014 i 2015? 
Per quins imports? Quin és el nombre de famílies amb 

infants i rendes baixes beneficiàries d’aquests ajuts els 
anys 2013, 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats per al pagament de 
l’habitatge a les famílies amb infants a càr-
rec i rendes baixes els anys 2013, 2014 i 2015
Tram. 314-20353/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quin és el nombre d’ajuts atorgats a famílies amb 
infants i rendes baixes per al pagament de l’habitatge 
els anys 2013, 2014 i 2015? Per quins imports? Quin és 
el nombre de famílies amb infants i rendes baixes be-
neficiàries d’aquests ajuts els anys 2013, 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges adjudicats a 
famílies amb menors a càrrec afectades per 
la pèrdua d’habitatge els anys 2013, 2014 i 
2015
Tram. 314-20354/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del GP SOC

Reg. 118534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quin és el nombre d’habitatges adjudicats a famílies 
amb menors a càrrec afectades per la pèrdua de l’habi-
tatge els anys 2013, 2014 i 2015? Quin és el nombre de 
famílies beneficiàries?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reconeixement dels coeficients re-
ductors de l’edat de jubilació dels membres 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-20355/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 118585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quin és el posicionament del Govern en relació a la 
petició de la federació de Serveis a la Ciutadania de 
Comissions Obreres de Catalunya en relació al reco-
neixement de coeficients reductors de l’edat de jubila-
ció als membres del Cos de Mossos d’Esquadra?

2. Quines gestions ha realitzat o preveu realitzar el 
Govern davant el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social del Govern de l’Estat, en relació a l’inici 
del procediment de reconeixement de coeficients re-
ductors de l’edat de jubilació als membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra, regulat pel Decret 1698/2011?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del projecte d’experiència pi-
lot d’incloure llars d’infants a set escoles ru-
rals
Tram. 314-20356/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb una altra diputada del GP SOC

Reg. 118592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el cost del projecte d’experiència pilot per-
què s’incloguin llars d’infants a 7 escoles rurals del 
territori de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de selecció de les zones en 
què es durà a terme l’experiència pilot d’in-
cloure llars d’infants a set escoles rurals
Tram. 314-20357/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altra diputada del GP SOC

Reg. 118593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Sota quins criteris s’han seleccionat les zones 
ru rals on es portaran a terme les experiències  pilot 
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per incloure llars d’infants a escoles rurals de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els acords d’àmbit local, comarcal i pro-
vincial per a dur a terme l’experiència pilot 
d’incloure llars d’infants a set escoles rurals
Tram. 314-20358/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb una altra diputada del GP SOC

Reg. 118594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– A quins acords ha arribat el Departament d’Ense-
nyament a nivell local, comarcal i provincial per dur a 
terme aquesta prova pilot en aquests municipis?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures complementàries previs-
tes per a reforçar les zones educatives rurals
Tram. 314-20359/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb una altra diputada del GP SOC

Reg. 118595 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-

gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures complementàries té previstes el De-
partament d’Ensenyament (menjadors escolars, activi-
tats de lleure, etc.), a més de l’experiència pilot per a 
incloure llars d’infants en les escoles rurals, per refor-
çar les Zones Educatives Rurals de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària prevista per 
a finançar l’experiència pilot d’incloure llars 
d’infants a set escoles rurals
Tram. 314-20360/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb una altra diputada del GP SOC

Reg. 118596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Donat que el pressupost del Departament d’Educa-
ció per al 2015 es va aprovar sense cap mena de finan-
çament previst en escoles bressol, quina partida pen-
sa fer servir el Govern per finançar l’experiència pilot 
perquè s’incloguin llars d’infants a 7 escoles rurals del 
territori de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prioritat de rebaixar la ràtio d’alum-
nes per mestre en el sistema educatiu a les 
zones no rurals
Tram. 314-20361/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb una altra diputada del GP SOC

Reg. 118597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Donats els bons resultats educatius de les zones ru-
rals que el Departament d’Ensenyament reflexa en el 
document Mesures per a la innovació i la qualitat a 
l’escola rural, lligats a una ratio mestre/alumnes molt 
baixa, considera prioritari el Departament realitzar un 
esforç per aconseguir rebaixar aquesta ratio a la resta 
del sistema educatiu català?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la destitució de la direc-
tora del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
del nomenament d’una nova directora
Tram. 314-20362/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 118631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quins són els motius pels quals el Govern va acordar 
el 2 de juny el nomenament de la Sra. Maria Carme 
Duch com a Directora del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya? Quins són els motius per al cessament de la 
Sra. Olga Campmany com a tal?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nomenaments que implica el De-
cret 71/2015, de reestructuració del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-20363/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 118632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins nomenaments implica o ha implicat el Decret 
71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC)?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de l’estructura del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya abans i després de la re-
estructuració aprovada el 12 de maig de 2015
Tram. 314-20364/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 118633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin cost tenia l’estructura del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) anterior a la reestructuració aprova-
da pel Govern el 12 de maig de 2015 i quin cost tindrà 
la nova estructura fruit de dita reestructuració?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denúncia de la Plataforma en De-
fensa de la Sanitat Pública pel cas d’una pa-
cient de l’Hospital Mútua de Terrassa que 
està en espera d’una intervenció quirúrgica 
de maluc
Tram. 314-20365/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
denúncia de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pú-
blica, sobre el cas d’una pacient de l’Hospital Mútua 
de Terrassa pendent d’una intervenció quirúrgica de 
maluc des de fa més de sis mesos, i que com a conse-
qüència es troba incapacitada per caminar i amb una 
dependència absoluta per a les activitats bàsiques i 
quotidianes?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació de l’Hospital Mútua de Ter-
rassa en el cas d’una pacient que està en es-
pera d’una intervenció quirúrgica de maluc
Tram. 314-20366/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Considera el CatSalut que l’Hospital Mútua de Ter-
rassa ha actuat amb la deguda celeritat en el cas d’una 
pacient pendent d’una operació de maluc des de fa més 
de sis mesos, i que com a conseqüència es troba inca-
pacitada per caminar i amb una dependència absoluta 
per a les activitats bàsiques i quotidianes?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’actuació de l’Hospital Mútua de Terras-
sa amb relació als criteris de temps de refe-
rència aprovats pel Servei Català de la Salut
Tram. 314-20367/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Considera el CatSalut que l’actuació de l’Hospital 
Mútua de Terrassa s’ajusta als nous criteris de temps de 
referència aprovats recentment pel CatSalut, en relació 
als temps d’espera per a procediments quirúrgics?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’edició del llibre Vàrem mi-
rar ben al lluny del desert
Tram. 314-20368/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del GP C’s

Reg. 118640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 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: 

– ¿Cuál ha sido el coste económico total de la publica-
ción Vàrem mirar ben lluny del desert, editado per Jau-
me Sobrequés, que recoge las actas del simposio «Es-
panya contra Catalunya», que tuvo lugar en Barcelona 
en diciembre de 2013?

– ¿A qué partida presupuestaria se ha asignado el coste 
de esta publicación?

– ¿Cuál ha sido el número de ejemplares total de esta 
publicación?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s
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