
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la traducció al castellà, 
l’anglès, el francès i l’alemany de les denominacions «Departament d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència», «Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea» i «conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència»
311-00006/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients de re-
gulació d’ocupació del 2011 ençà
311-00076/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retirada de la cam-
panya de publicitat institucional «Benvinguda línia 9!»
311-00119/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucio-
nals amb el Consell Federal de Suïssa
311-00132/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la visita i la comparei-
xença davant la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai
311-00133/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parlaments estran-
gers que han organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
311-00134/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació del futur 
polític de Catalunya a les delegacions de la Generalitat a l’exterior
311-00135/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les preguntes dels pe-
riodistes que estaven a la sessió de treball del Consell de la Diplomàcia Pública de 
Catalunya amb corresponsals estrangers
311-00136/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entrevistes que 
diaris estrangers han fet al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència
311-00147/11
Substanciació 22
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament a diaris 
estrangers per les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exte-
riors i Transparència
311-00148/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la 
suspensió de l’article 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea, pel Tribunal Constitucional
311-00149/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç de la inspecció 
laboral per a garantir el compliment de les condicions laborals
311-00226/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desenvolupament de 
l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball
311-00227/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya per a garantir i fomentar les polítiques actives d’ocupació
311-00228/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els convenis i els con-
tractes programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb ajuntaments i al-
tres operadors del sistema d’ocupació
311-00240/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos que des-
tina als centres especials de treball
311-00243/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
amb discapacitat que hi ha als centres especials de treball
311-00244/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-
nes amb discapacitat que estan en llista d’espera per a accedir a un centre espe-
cial de treball
311-00245/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a garantir l’accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o 
trastorn mental per mitjà dels centres especials de treball
311-00246/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir la viabilitat dels centres especials de treball
311-00247/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Mi-
nisteri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a França per a in-
teressar-se per l’estat dels catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016
311-00268/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Mi-
nisteri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Turquia per a in-
teressar-se per l’estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de cop 
d’estat del 15 de juliol de 2016
311-00269/11
Substanciació 25
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les piulades a Twitter 
des dels comptes oficials d’alguns departaments de la Generalitat
311-00320/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que els departa-
ments fan dels comptes oficials a les xarxes socials
311-00321/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
perquè els departaments no facin un ús polític o partidista dels comptes oficials a 
les xarxes socials
311-00322/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a assegurar que els departaments divulguin només les activitats oficials en llurs 
comptes a les xarxes socials
311-00323/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús del llibre d’estil dels 
perfils oficials a les xarxes socials
311-00324/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació de l’acord 
amb Independent Diplomat el 2016
311-00331/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de renovar 
el contracte amb Independent Diplomat el 2017
311-00332/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació de l’acord 
entre Independent Diplomat i la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica 
el 2016
311-00333/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de la Dele-
gació del Govern als Estats Units d’Amèrica de renovar el contracte a Independent 
Diplomat el 2017
311-00334/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual es va 
subscriure un acord específic entre la Delegació del Govern als Estats Units d’Amè-
rica i Independent Diplomat
311-00335/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’activitat que fa Inde-
pendent Diplomat per a la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica
311-00336/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis de l’acord 
amb Independent Diplomat per als ciutadans contraris al procés secessionista o a 
un referèndum d’autodeterminació
311-00337/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la subscripció d’acords 
específics entre Independent Diplomat i altres delegacions del Govern a l’estranger
311-00338/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la creació 
de la Delegació del Govern a Portugal
311-00339/11
Substanciació 28
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import del lloguer de 
la seu de la Delegació del Govern a Portugal
311-00340/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sinergies amb el 
Govern de l’Estat amb relació a la creació de la Delegació del Govern a Portugal
311-00341/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es va convidar l’am-
baixada espanyola a l’acte d’inauguració de la Delegació del Govern a Portugal
311-00342/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb re-
presentants del Govern de Portugal el 2016
311-00343/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable polític 
de l’elaboració d’un document nacional d’identitat català
311-00354/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acord de govern que 
recull la decisió d’elaborar un document nacional d’identitat català
311-00355/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en 
què basa l’elaboració d’un document nacional d’identitat
311-00356/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què ha or-
denat l’elaboració d’un document nacional d’identitat català
311-00357/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la unitat administrativa 
que té l’encàrrec d’elaborar el document nacional d’identitat català
311-00358/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organisme que gesti-
onarà l’expedició del document nacional d’identitat català
311-00359/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’elaboració 
del document nacional d’identitat català
311-00360/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupos-
tària a la qual s’imputa l’elaboració del document nacional d’identitat català
311-00361/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’empresa o l’ens en-
carregat d’elaborar el document nacional d’identitat català
311-00362/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a atorgar 
el document nacional d’identitat català
311-00363/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer una 
campanya informativa amb relació al document nacional d’identitat català
311-00365/11
Substanciació 31
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan estarà enllestit el 
document nacional d’identitat català
311-00366/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les bases de dades que 
s’usen per a elaborar el document nacional d’identitat català
311-00367/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la 
legislació pel que fa a la protecció de les dades personals en l’elaboració del docu-
ment nacional d’identitat català
311-00368/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les aplicacions del do-
cument nacional d’identitat català
311-00369/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la falca pu-
blicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat inserida en el 
programa El balcó de la Cadena Ser el 17 d’octubre de 2016
311-00406/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mitjans 
de comunicació en què s’ha inserit la falca publicitària relativa als beneficis de l’ae-
roport de Barcelona - el Prat
311-00407/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què 
s’ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat en el programa El balcó de la Cadena Ser
311-00408/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què 
s’ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat en els mitjans de comunicació catalans
311-00409/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat informati-
va de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00410/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de la campa-
nya informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
311-00411/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació als ciuta-
dans de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00412/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del cost 
de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb 
relació al servei que es dona als ciutadans
311-00413/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’emissió de falques 
publicitàries com l’emesa en el programa El balcó de la Cadena Ser reflecteix la 
pluralitat
311-00414/11
Substanciació 34
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a acabar de pagar la subvenció atorgada 
per a accions d’intermediació laboral
311-00422/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’anunci de 
La Vanguardia amb relació als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00433/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que 
va publicar a La Vanguardia l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat
311-00434/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans de comu-
nicació escrits que han publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
311-00435/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que 
ha sortit publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
en altres mitjans de comunicació
311-00436/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de publicar 
l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans 
de comunicació
311-00437/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la cam-
panya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00438/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació que 
aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
311-00439/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total de la cam-
panya informativa relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00440/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de la rela-
ció cost-benefici per als ciutadans de la campanya publicitària relativa als beneficis 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00441/11
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reflex de la pluralitat 
en la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00442/11
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans a la carta del director general d’Afers 
Multilaterals i Europeus
311-00477/11
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del respon-
sable de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans per a Amèrica, Europa i 
Àsia Central a la carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00478/11
Substanciació 36
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del Comis-
sionat per als Drets Humans del Consell d’Europa a la carta del director general 
d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00479/11
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del prin-
cipi de lleialtat institucional i la desconsideració a la República Francesa
311-00501/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el sou del gestor de 
comunitats del president de la Generalitat es paga amb diners públics
311-00526/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sou anual del gestor 
de comunitats del president de la Generalitat
311-00527/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
el compte de Twitter del president de la Generalitat té persones blocades que mai 
no se li han dirigit
311-00528/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
les persones blocades en el compte de Twitter del president de la Generalitat també 
ho estan en el compte del seu gestor de comunitats
311-00529/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’una llista 
ideològica de ciutadans per a blocar-los en el compte de Twitter del president de 
la Generalitat
311-00530/11
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciuta-
dans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè 
hi estan blocats
311-00531/11
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciuta-
dans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè 
hi estan blocats
311-00532/11
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs d’investiga-
ció iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als 
atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
311-00545/11
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs d’investiga-
ció iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als 
atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
311-00546/11
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Mònaco 
en les resolucions aprovades en el debat de política general del 5 i 6 d’octubre de 
2016 i la resposta del Govern de Mònaco
311-00552/11
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions al dret d’au-
todeterminació de la Catalunya del Nord en les resolucions aprovades en el debat de 
política general dels dies 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern de França
311-00553/11
Substanciació 39
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Andorra 
com a paradís fiscal en les resolucions aprovades en el debat de política general 
dels dies 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern d’Andorra
311-00554/11
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions del consell 
consultiu que assessorarà el Diplocat
311-00560/11
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a no-
menar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
311-00561/11
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mèrits per a nome-
nar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
311-00562/11
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de les acti-
vitats del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
311-00563/11
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicitat de les 
agendes dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
311-00564/11
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides pressu-
postàries que inclouran les despeses dels membres del consell consultiu que as-
sessorarà el Diplocat
311-00565/11
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des amb relació a la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya
311-00645/11
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per tal que hi hagi una comunicació adequada entre els serveis centrals i les 
delegacions territorials pel que fa a les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
311-00646/11
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de les per-
sones que intervenen en la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
311-00647/11
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a millo-
rar el sistema d’organització i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00648/11
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de 
verificació de la informació que fan constar els beneficiaris en les sol·licituds de 
subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00649/11
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de con-
trol de les actuacions objecte de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya
311-00650/11
Substanciació 42
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les 
resolucions 515/VIII i 647/X, sobre les necessitats específiques dels infants afectats 
per les malalties que La Marató de TV3 vol combatre en cada edició
311-00672/11
Substanciació 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fons recaptats per 
La Marató de TV3 destinats a projectes de recerca de les malalties que afecten es-
pecíficament la població infantil en el període 2009-2016
311-00673/11
Substanciació 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de Diplo-
cat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
311-00679/11
Substanciació 42

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’un servei de cirurgia 
pediàtrica a la província de Lleida
314-00704/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments de contractació 
seguits en dos contractes d’obres subscrits per l’Hospital Comarcal del Baix Llo-
bregat amb l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
314-03808/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’omissió de sanció per incompli-
ment de contracte als arquitectes responsables de les obres adjudicades per l’Hos-
pital Comarcal del Baix Llobregat a l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
314-03809/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament a Sanibaix d’interessos 
no deguts amb relació a dos contractes d’obres subscrits per l’Hospital Comarcal 
del Baix Llobregat amb l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
314-03810/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del preu del contracte 
inicial subscrit amb Sanibaix amb relació a les obres adjudicades per l’Hospital Co-
marcal del Baix Llobregat a l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
314-03811/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de mediadors culturals 
a les àrees d’urgències i de psiquiatria dels hospitals
314-05603/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació transcultural dels psi-
quiatres
314-05604/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de mesures coercitives en la 
comunicació dels psiquiatres amb pacients estrangers
314-05605/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les 
urgències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016
314-07447/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a les ur-
gències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016
314-07448/11
Resposta del Govern 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps màxim d’espera a les ur-
gències hospitalàries i el nombre de pacients afectats pel temps d’espera als cen-
tres del Siscat a Barcelona el 2016
314-07449/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències 
ateses als centres hospitalaris del Siscat en el període 2010-2015
314-07450/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències 
ingressades als hospitals del Siscat en el període 2010-2015
314-07451/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències 
ambulatoris ateses als hospitals del Siscat en el període 2010-2015
314-07452/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències ateses del 5 
al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
314-07453/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències ateses del 
5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital del Mar, de Barcelona
314-07454/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mig i màxim d’espera a 
les urgències de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desem-
bre de 2016
314-07455/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’espera a 
les urgències de l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07456/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions del ser-
vei d’urgències a planta a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 
de desembre de 2016
314-07457/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions del ser-
vei d’urgències a planta a l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desem-
bre de 2016
314-07458/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’estada a 
les urgències dels pacients derivats a planta a l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 
5 al 12 de desembre de 2016
314-07459/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’estada 
a les urgències dels pacients derivats a planta a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07460/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cartilles per metge i 
sobre la situació dels serveis de pediatria
314-07844/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de persones amb 
malaltia pulmonar obstructiva crònica
314-07936/11
Resposta del Govern 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de malalts amb apnea 
de la son que necessiten tractament domiciliari respiratori
314-07937/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de malalts que ne-
cessiten tractament amb ventilació mecànica a domicili
314-07938/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença d’infants que neces-
siten tractament amb teràpies respiratòries a domicili
314-07939/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa que justifica la possible 
variabilitat en la prescripció de teràpia respiratòria domiciliària
314-07940/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’increment de tracta-
ments de teràpia respiratòria domiciliària
314-07941/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a prevenir les in-
toxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07977/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a tractar les in-
toxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07978/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del personal dels serveis 
d’emergències mèdiques amb relació als protocols per a tractar les intoxicacions 
agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07979/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols dels centres peniten-
ciaris per a prevenir les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07980/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es 
van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2014
314-08008/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es 
van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2015
314-08009/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es 
van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
314-08010/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi massiu d’impres-
sores a les consultes de l’Institut Català de la Salut el 2016
314-08011/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs públic i el cost del canvi 
d’impressores als centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
314-08012/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a treballa-
dors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
314-08013/11
Resposta del Govern 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a treballa-
dors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut el 2016 i sobre les actua-
cions fetes per a protegir-los d’aquestes agressions
314-08014/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Administració amb 
relació a les agressions als treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català 
de la Salut
314-08015/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges que han neces-
sitat una baixa laboral després d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
314-08016/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers que han 
necessitat una baixa laboral secundària després d’haver patit una agressió en un 
centre sanitari el 2016
314-08017/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’auxiliars i zeladors que 
han necessitat una baixa laboral secundària després d’haver patit una agressió en 
un centre sanitari el 2016
314-08018/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sou del gestor de comunitats 
del president de la Generalitat es paga amb diners públics
314-08137/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou anual del gestor de comu-
nitats del president de la Generalitat
314-08138/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el compte de 
Twitter del president de la Generalitat té persones blocades que mai no se li han 
pogut dirigir
314-08139/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les persones 
blocades en el compte de Twitter del president de la Generalitat també ho estan en 
el compte del seu gestor de comunitats
314-08140/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que han 
treballat a les residències públiques i concertades en el període 2013-2016
314-08158/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places a residències 
que ha concertat durant el 2017
314-08159/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places a residències 
que ha concertat durant el 2016
314-08160/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places a residències 
que ha concertat durant el 2015
314-08161/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adoptar mesures con-
tra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
314-08179/11
Resposta del Govern 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves línies d’auto-
busos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant una nova licitació
314-08190/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves línies d’au-
tobusos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant una modificació de la 
concessió existent
314-08191/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària del servei 
d’autobús exprés que connecta Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit des del 
4 de juliol de 2016 i el procediment d’adjudicació emprat
314-08192/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei que connecta per 
carretera Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit el 2015 i el 2016 i la previsió 
del cost per al 2017
314-08193/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers del servei 
que connectava Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit el 2015 i el 2016 i la 
previsió per al 2017
314-08194/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams de concentra-
ció d’accidents que hi ha a les carreteres en data del gener del 2017
314-08195/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams de concen-
tració d’accidents degudament senyalitzats que hi ha a les carreteres en data del 
gener del 2017
314-08196/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents lleus que 
han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
314-08197/11
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents greus que 
han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
314-08198/11
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Servei Català de 
Trànsit per a determinar un tram de concentració d’accidents en una carretera
314-08199/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trams de carreteres que han 
tingut el nombre més gran d’accidents el 2015 i el 2016
314-08200/11
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera 
causats per l’alcoholèmia el 2015 i el 2016
314-08201/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera 
causats pel consum de drogues el 2015 i el 2016
314-08202/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera 
causats per circular a alta velocitat el 2015 i el 2016
314-08203/11
Resposta del Govern 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera 
causats per distraccions el 2015 i el 2016
314-08204/11
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carre-
tera en què algun dels ocupants del vehicle no portava el cinturó de seguretat el 
2015 i el 2016
314-08205/11
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de fer alguna cam-
panya de conscienciació relacionada amb la seguretat en els desplaçaments per a 
l’estiu del 2017
314-08206/11
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions per excés 
de velocitat que s’han tramitat el 2015 i el 2016 i la recaptació obtinguda
314-08207/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions per infrac-
cions de trànsit diferents de l’excés de velocitat que s’han tramitat el 2015 i el 2016 
i la recaptació obtinguda
314-08208/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat recaptada pel cobrament 
de taxes pels atestats d’accidents en cadascun dels cossos de seguretat
314-08209/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos 
d’Esquadra no van poder accedir a la Universitat Autònoma de Barcelona l’1 de 
març de 2017
314-08230/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la dotació 
de professionals sanitaris dels centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i 
Tàrrega (Urgell)
314-08231/11
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de la responsabilitat 
en cas d’incidents greus als centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàr-
rega (Urgell) per manca de professionals
314-08232/11
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la penalització dels professionals 
si es retarda l’atenció dels pacients dels centres d’atenció primària de Balaguer 
(Noguera) i Tàrrega (Urgell)
314-08233/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de l’ús del Servei 
d’Emergències Mèdiques per a cobrir les assistències urgents als centres d’atenció 
primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell)
314-08234/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte la dispersió i l’en-
velliment de la població de la Noguera i l’Urgell a l’hora d’assignar-hi recursos
314-08235/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport i l’atenció als treballadors 
sanitaris sobresaturats per les retallades del Departament de Salut
314-08236/11
Resposta del Govern 96
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives de l’aten-
ció primària per a fer front a l’increment d’al·lèrgies
314-08319/11
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a fer 
front a l’increment de les al·lèrgies
314-08320/11
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats pel brot de 
gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès
314-08321/11
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme amb 
relació al brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès
314-08322/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes davant l’in-
crement de persones en llista d’espera quirúrgica i d’operacions garantides a les 
Terres de l’Ebre
314-08358/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes davant 
l’increment de persones en llista d’espera quirúrgica i d’operacions garantides a 
les Terres de l’Ebre
314-08359/11
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del 
Pla especial de reordenació i millora del barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs 
(Barcelonès)
314-08373/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es troba el projecte 
d’enderroc de l’edifici Venus del barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs (Barce-
lonès), i sobre l’allotjament dels seus ocupants
314-08374/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que col·laboren amb el 
Departament de Justícia en els projectes i programes de reinserció i rehabilitació 
d’interns de centres penitenciaris
314-08428/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que col·laboren amb 
els serveis penitenciaris en els programes i la contractació de serveis i programes 
ja consolidats
314-08429/11
Resposta del Govern 106

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els programes musicals que s’emeten de matinada als 
canals de televisió de la Corporació
316-00048/11
Resposta del president del Consell de Govern 107
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a 
terme per a evitar el tancament de la planta de Delphi de Sant Cugat del Vallès (Va-
llès Occidental)
311-00073/11
Retirada 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de factors 
d’ocupabilitat que ha tramitat el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el pe-
ríode 2012-2016
311-00229/11
Retirada 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’itineraris 
personalitzats d’inserció que ha fet el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
període 2012-2016
311-00230/11
Retirada 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’accions de 
formació que ha fet el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00231/11
Retirada 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’acredita-
cions i certificats de professionalitat que ha emès el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el període 2012-2016
311-00232/11
Retirada 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de partici-
pants en accions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que han estat inserits 
laboralment en el període 2012-2016
311-00233/11
Retirada 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
que han estat orientades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 
2012-2016
311-00234/11
Retirada 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contactes 
amb empreses per a inserir desocupats que ha fet el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el període 2012-2016
311-00235/11
Retirada 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències per 
a polítiques d’ocupació que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha rebut de 
l’Estat en el període 2010-2016
311-00236/11
Retirada 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències per 
a polítiques d’ocupació que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha rebut del 
Fons social europeu en el període 2010-2016
311-00237/11
Retirada 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos efectius 
per a polítiques d’ocupació que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha per-
cebut del Fons social europeu en el període 2010-2015
311-00238/11
Retirada 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació del progra-
ma del Fons social europeu
311-00239/11
Retirada 111
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos humans 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
311-00241/11
Retirada 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de 
coordinació entre l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
311-00242/11
Retirada 111

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 les actuacions rela-
tives als continguts dels llibres de Coneixement del Medi de cinquè i sisè de pri-
mària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana amb 
relació als continguts que estableix el Reial decret 126/2014, sobre la Geografia i 
la Història d’Espanya
311-00731/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relati-
ves a la manca de rigor científic i terminològic dels llibres de Coneixement del Medi 
de cinquè i sisè de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens 
Vives i Santillana
311-00732/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives 
al fet que els llibres de Coneixement del Medi de cinquè i sisè de primària de les 
editorials Barcanova, Cruïlla, la Galera, Vicens Vives i Santillana presentin Catalunya 
com una entitat separada de la resta d’Espanya
311-00733/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives 
a la manera com els llibres de Coneixement del Medi de cinquè i sisè de primària 
de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana presenten 
l’Administració pública i la jerarquia de les lleis
311-00734/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 113

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives als contin-
guts dels llibres de Coneixement del Medi de cinquè i sisè de primària de les editorials 
Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana amb relació als continguts 
que estableix el Reial decret 126/2014, sobre la Geografia i la Història d’Espanya
314-08833/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la manca 
de rigor científic i terminològic dels llibres de Coneixement del Medi de cinquè i sisè 
de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana
314-08834/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives al fet que 
els llibres de Coneixement del Medi de cinquè i sisè de primària de les editorials 
Barcanova, Cruïlla, la Galera, Vicens Vives i Santillana presentin Catalunya com una 
entitat separada de la resta d’Espanya
314-08835/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la ma-
nera com els llibres de Coneixement del Medi de cinquè i sisè de primària de les 
editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana presenten l’Admi-
nistració pública i la jerarquia de les lleis
314-08836/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 116
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
reduir el consum de les begudes ensucrades fins al 30 d’abril de 2017
314-08837/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la recaptació de 
l’impost sobre les begudes ensucrades envasades
314-08838/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
reduir el consum d’aliments amb un contingut alt de greixos
314-08839/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de la directora general 
d’Administració Local davant els pèrits judicials encarregats d’avaluar els expedients 
de contractació dels ajuntaments de Figueres, Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni i 
Lloret de Mar investigats pel jutjat d’instrucció del Vendrell
314-08840/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la directora general d’Adminis-
tració Local ha intentat influir en els informes d’avaluació dels expedients de con-
tractació dels ajuntaments de Figueres, Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni i Lloret 
de Mar investigats pel jutjat d’instrucció del Vendrell
314-08841/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels projectes que es 
van acceptar en el marc del projecte VISC+
314-08842/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés a les dades del Programa 
públic d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut
314-08843/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius dels directius i els 
quadres de comandament de l’Institut Català de la Salut
314-08844/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els objectius dels di-
rectius i els quadres de comandament de l’Institut Català de la Salut
314-08845/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions i els objectius dels di-
rectors, els adjunts i els altres càrrecs de comandament de l’Institut Català de la Salut
314-08846/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de qüestionaris de fac-
tors d’ocupabilitat tramitats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el perío-
de 2012-2016
314-08847/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’itineraris personalitzats 
d’inserció fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
314-08848/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions de formació 
fetes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
314-08849/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acreditacions i certi-
ficats de professionalitat emesos pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
període 2012-2016
314-08850/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 122
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han 
inserit al món laboral per actuacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en 
el període 2012-2016
314-08851/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
estat orientades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
314-08852/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contactes amb em-
preses per a la inserció de persones desocupades fets pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya en el període 2012-2016
314-08853/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències de l’Estat rebu-
des pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocupació en el 
període 2010-2016
314-08854/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències del Fons social 
europeu rebudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2010-2016
314-08855/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos efectius del Fons 
social europeu rebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques 
d’ocupació en el període 2010-2015
314-08856/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dis-
capacitat als centres especials de treball
314-08857/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb disca-
pacitat en llista d’espera per a accedir a un centre especial de treball
314-08858/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a garantir 
l’accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental a 
través dels centres especials de treball
314-08859/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a garantir 
la viabilitat dels centres especials de treball
314-08860/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda als Estats Units d’Amèrica del 30 
d’abril al 5 de maig de 2017
314-08861/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge als Estats Units d’Amè-
rica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08862/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones, els membres del 
Govern i el personal de la Generalitat que han acompanyat el vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda en el viatge als Estats Units d’Amèrica del 30 
d’abril al 5 de maig de 2017
314-08863/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 127
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en el viatge als Estats 
Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08864/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants en concep-
te de desplaçament als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08865/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants en concepte 
de pernoctació als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08866/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants en concepte 
de manutenció als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08867/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants en concep-
te de desplaçaments pel territori dels Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de 
maig de 2017
314-08868/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes del viatge del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants als Es-
tats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08869/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb autoritats, institu-
cions i inversors que ha mantingut el vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda en el viatge als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08870/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del viatge del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda als Estats Units d’Amèrica del 30 
d’abril al 5 de maig de 2017
314-08871/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 131
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la traducció al castellà, l’anglès, el francès i l’alemany de les 
denominacions «Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència», «Secretaria d’Afers Exteriors  
i de la Unió Europea» i «conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència»
311-00006/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
expedients de regulació d’ocupació del 2011 ençà
311-00076/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retirada 
de la campanya de publicitat institucional «Benvinguda línia 9!»
311-00119/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
relacions institucionals amb el Consell Federal de Suïssa
311-00132/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la visita 
i la compareixença davant la Comissió d’Assumptes Internacionals 
del Parlament de l’Uruguai
311-00133/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
parlaments estrangers que han organitzat sessions per a parlar del 
futur polític de Catalunya
311-00134/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
divulgació del futur polític de Catalunya a les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior
311-00135/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
preguntes dels periodistes que estaven a la sessió de treball del 
Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya amb corresponsals 
estrangers
311-00136/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
entrevistes que diaris estrangers han fet al conseller d’Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
311-00147/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pagament a diaris estrangers per les entrevistes al conseller d’Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
311-00148/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment de la suspensió de l’article 37 de la Llei 16/2014, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, pel Tribunal 
Constitucional
311-00149/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç 
de la inspecció laboral per a garantir el compliment de les condicions 
laborals
311-00226/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
desenvolupament de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball
311-00227/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a garantir i fomentar 
les polítiques actives d’ocupació
311-00228/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
convenis i els contractes programa del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya amb ajuntaments i altres operadors del sistema d’ocupació
311-00240/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
recursos que destina als centres especials de treball
311-00243/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de persones amb discapacitat que hi ha als centres 
especials de treball
311-00244/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones amb discapacitat que estan en llista d’espera 
per a accedir a un centre especial de treball
311-00245/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir l’accés al treball de les persones 
amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental per mitjà dels centres 
especials de treball
311-00246/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la viabilitat dels centres especials 
de treball
311-00247/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
contactes del Departament d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, 
l’ambaixada o els consolats d’Espanya a França per a interessar-se 
per l’estat dels catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 
2016
311-00268/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
contactes del Departament d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, 
l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se 
per l’estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de 
cop d’estat del 15 de juliol de 2016
311-00269/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
piulades a Twitter des dels comptes oficials d’alguns departaments 
de la Generalitat
311-00320/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que 
els departaments fan dels comptes oficials a les xarxes socials
311-00321/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes perquè els departaments no facin un ús polític o 
partidista dels comptes oficials a les xarxes socials
311-00322/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a assegurar que els departaments divulguin 
només les activitats oficials en llurs comptes a les xarxes socials
311-00323/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús del 
llibre d’estil dels perfils oficials a les xarxes socials
311-00324/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
renovació de l’acord amb Independent Diplomat el 2016
311-00331/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
intenció de renovar el contracte amb Independent Diplomat el 2017
311-00332/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
renovació de l’acord entre Independent Diplomat i la Delegació del 
Govern als Estats Units d’Amèrica el 2016
311-00333/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica de 
renovar el contracte a Independent Diplomat el 2017
311-00334/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó 
per la qual es va subscriure un acord específic entre la Delegació del 
Govern als Estats Units d’Amèrica i Independent Diplomat
311-00335/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’activitat que fa Independent Diplomat per a la Delegació del Govern 
als Estats Units d’Amèrica
311-00336/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els beneficis de l’acord amb Independent Diplomat per als 
ciutadans contraris al procés secessionista o a un referèndum 
d’autodeterminació
311-00337/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
subscripció d’acords específics entre Independent Diplomat i altres 
delegacions del Govern a l’estranger
311-00338/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la creació de la Delegació del Govern a Portugal
311-00339/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
del lloguer de la seu de la Delegació del Govern a Portugal
311-00340/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
sinergies amb el Govern de l’Estat amb relació a la creació de la 
Delegació del Govern a Portugal
311-00341/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
es va convidar l’ambaixada espanyola a l’acte d’inauguració de la 
Delegació del Govern a Portugal
311-00342/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions amb representants del Govern de Portugal el 2016
311-00343/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable polític de l’elaboració d’un document nacional d’identitat 
català
311-00354/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acord 
de govern que recull la decisió d’elaborar un document nacional 
d’identitat català
311-00355/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
normativa legal en què basa l’elaboració d’un document nacional 
d’identitat
311-00356/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
en què ha ordenat l’elaboració d’un document nacional d’identitat 
català
311-00357/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la unitat 
administrativa que té l’encàrrec d’elaborar el document nacional 
d’identitat català
311-00358/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’organisme que gestionarà l’expedició del document nacional 
d’identitat català
311-00359/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de l’elaboració del document nacional d’identitat català
311-00360/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
partida pressupostària a la qual s’imputa l’elaboració del document 
nacional d’identitat català
311-00361/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’empresa o l’ens encarregat d’elaborar el document nacional 
d’identitat català
311-00362/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris per a atorgar el document nacional d’identitat català
311-00363/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de fer una campanya informativa amb relació al document 
nacional d’identitat català
311-00365/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan 
estarà enllestit el document nacional d’identitat català
311-00366/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
bases de dades que s’usen per a elaborar el document nacional 
d’identitat català
311-00367/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment de la legislació pel que fa a la protecció de les dades 
personals en l’elaboració del document nacional d’identitat català
311-00368/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
aplicacions del document nacional d’identitat català
311-00369/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat inserida en el programa El balcó de la Cadena Ser 
el 17 d’octubre de 2016
311-00406/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de mitjans de comunicació en què s’ha inserit la falca 
publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00407/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència amb què s’ha emès la falca publicitària relativa als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en el programa El balcó 
de la Cadena Ser
311-00408/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència amb què s’ha emès la falca publicitària relativa als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en els mitjans de 
comunicació catalans
311-00409/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
finalitat informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00410/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
preu de la campanya informativa de la falca publicitària relativa als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00411/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aportació als ciutadans de la falca publicitària relativa als beneficis 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00412/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
justificació del cost de la falca publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al servei que es dona 
als ciutadans
311-00413/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
l’emissió de falques publicitàries com l’emesa en el programa El 
balcó de la Cadena Ser reflecteix la pluralitat
311-00414/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
calendari previst pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a 
acabar de pagar la subvenció atorgada per a accions d’intermediació 
laboral
311-00422/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de l’anunci de La Vanguardia amb relació als beneficis de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
311-00433/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de dies que va publicar a La Vanguardia l’anunci relatiu als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00434/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mitjans de comunicació escrits que han publicat l’anunci relatiu als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00435/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.



BOPC 408
12 de maig de 2017

1.25.10. Preguntes orals en comissió 35 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de dies que ha sortit publicat l’anunci relatiu als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
311-00436/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de publicar l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat en altres mitjans de comunicació
311-00437/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la finalitat de la campanya publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00438/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
informació que aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa 
als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00439/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total de la campanya informativa relativa als beneficis de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
311-00440/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la justificació de la relació cost-benefici per als ciutadans de 
la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
311-00441/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reflex 
de la pluralitat en la campanya publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00442/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans a la 
carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00477/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta del responsable de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans per a Amèrica, Europa i Àsia Central a la carta del director 
general d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00478/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta del Comissionat per als Drets Humans del Consell d’Europa 
a la carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00479/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment del principi de lleialtat institucional i la desconsideració 
a la República Francesa
311-00501/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el sou 
del gestor de comunitats del president de la Generalitat es paga amb 
diners públics
311-00526/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sou 
anual del gestor de comunitats del president de la Generalitat
311-00527/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals el compte de Twitter del president de la Generalitat 
té persones blocades que mai no se li han dirigit
311-00528/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals les persones blocades en el compte de Twitter 
del president de la Generalitat també ho estan en el compte del seu 
gestor de comunitats
311-00529/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’una llista ideològica de ciutadans per a blocar-los en el 
compte de Twitter del president de la Generalitat
311-00530/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del 
president de la Generalitat perquè hi estan blocats
311-00531/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del 
president de la Generalitat perquè hi estan blocats
311-00532/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els treballs d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de  
Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
311-00545/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els treballs d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de  
Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
311-00546/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
al·lusions a Mònaco en les resolucions aprovades en el debat de 
política general del 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern 
de Mònaco
311-00552/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
al·lusions al dret d’autodeterminació de la Catalunya del Nord en les 
resolucions aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 
d’octubre de 2016 i la resposta del Govern de França
311-00553/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les al·lusions a Andorra com a paradís fiscal en les resolucions 
aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 d’octubre  
de 2016 i la resposta del Govern d’Andorra
311-00554/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
funcions del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
311-00560/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
requisits per a nomenar els membres del consell consultiu que 
assessorarà el Diplocat
311-00561/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mèrits per a nomenar els membres del consell consultiu que 
assessorarà el Diplocat
311-00562/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació de les activitats del consell consultiu que assessorarà el 
Diplocat
311-00563/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
publicitat de les agendes dels membres del consell consultiu que 
assessorarà el Diplocat
311-00564/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
partides pressupostàries que inclouran les despeses dels membres 
del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
311-00565/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades amb relació a la gestió de les subvencions 
atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00645/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per tal que hi hagi una comunicació adequada 
entre els serveis centrals i les delegacions territorials pel que fa a les 
subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00646/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les funcions de les persones que intervenen en la gestió de les 
subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00647/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a millorar el sistema d’organització i arxiu documental 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00648/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mecanismes de verificació de la informació que fan constar els 
beneficiaris en les sol·licituds de subvencions atorgades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya
311-00649/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
procediment de control de les actuacions objecte de les subvencions 
atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00650/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment de les resolucions 515/VIII i 647/X, sobre les necessitats 
específiques dels infants afectats per les malalties que La Marató de 
TV3 vol combatre en cada edició
311-00672/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fons 
recaptats per La Marató de TV3 destinats a projectes de recerca de 
les malalties que afecten específicament la població infantil en el 
període 2009-2016
311-00673/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 397.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de Diplocat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea
311-00679/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’un servei 
de cirurgia pediàtrica a la província de Lleida
314-00704/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00704/11 us in-
formo del següent:

A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida es duen a terme dues ses-
sions quirúrgiques al mes que es cobreixen amb un cirurgià pediàtric que prové de 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

El 4 de setembre de 2015 es va signar un conveni mitjançant el qual l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova esdevenia Servei Estès del Servei de Cirurgia Pe-
diàtrica de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, que seguidament es va apro-
var per part del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS). Des 
d’aleshores no s’han pogut trobar professionals amb el perfil adequat, encara que 
s’està treballant activament per tal de poder complir la Instrucció CatSalut 07/2015 
de Reordenació de la cirurgia pediàtrica.

En el Comitè Executiu del Servei Català de la Salut (CatSalut) realitzat en el mes 
de març del 2017, es va plantejar la necessitat de cercar alternatives per a millorar 
la situació actual, com ara la determinació d’un nou servei estès que permeti aug-
mentar l’activitat que actualment es realitza mitjançant el conveni amb l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron.

Pel que fa a les derivacions en l’àmbit de la cirurgia pediàtrica dutes a terme per 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova l’any 2014 a centres hospitalaris de la Re-
gió Sanitària Barcelona van ser 70, en les especialitats de Pediatria General, Neu-
rocirurgia, Otorrinolaringologia, Traumatologia, UCI neonatal, Unitat de Neonats i 
Unitat Teràpia Intensiva.

Barcelona, 5 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments 
de contractació seguits en dos contractes d’obres subscrits per 
l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb l’empresa Sanitat Integral 
del Baix Llobregat
314-03808/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-03808/11 a 
314-038011/11 us informo del següent:
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Cal assenyalar que algunes d’aquestes qüestions van ser contestades pel conse-
ller de Salut en el marc de la substanciació de les preguntes orals de 311-00125/11 a 
311-00128/11 a la Sessió 23 de la Comissió de Salut que es va dur a terme el 16 de 
març de 2017.

Pel que fa als procediments de contractació seguits en dos contractes d’obres 
(314-03808/11), la Gerència del Consorci Sanitari Integral (CSI) va respectar els 
procediments legalment establerts quan, a través de Sanitat Integral del Baix Llo-
bregat SL, va convocar un concurs públic per procediment obert i tramitació ordi-
nària per encarregar la redacció del projecte per a la construcció de l’Hospital Co-
marcal del Baix Llobregat.

– Sanitat Integral del Baix Llobregat SL no estava classificada dins el sector «ad-
ministracions públiques» de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la metodologia 
del Sistema Europeu de Comptes SEC-95 (Base 2000).

– Sanitat Integral del Baix Llobregat SL estava considerada com una societat no 
financera pública productora de mercat (subsector «societats no financeres públiques 
S.11001») i per tant només es trobava subjecte a la normativa de contractació admi-
nistrativa (Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, vigent en aquell 
moment) pel que fa als requeriments de publicitat i concurrència.

– Per aquest motiu es va convocar un concurs públic per procediment obert i 
tramitació ordinària.

– Al procés de licitació només hi va concórrer un grup d’empreses que configu-
raren la única opció a valorar.

– Es va endegar un expedient de contractació administrativa per a la convoca-
tòria del concurs d’idees arquitectòniques (concurs de projectes) de l’Hospital Co-
marcal del Baix Llobregat a l’empara de la normativa de contractació vigent (RDL 
2/2000).

– A l’article 216.4 de l’esmentat RDL 2/2000 es preveia que «L’adjudicació de 
contractes al guanyador d’un concurs de projectes, sempre que suposin una conti-
nuïtat del concurs i estigui previst en les seves condicions, podrà realitzar-se per 
procediment negociat sense publicitat. Si existissin diversos guanyadors, s’haurà de 
convidar a tots a participar en la negociació».

Es a dir, que la contractació de tots els projectes arquitectònics a realitzar cor-
responents a l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (avantprojecte, projecte bàsic, 
projecte executiu, estudis de seguretat i salut, i estudis mediambientals) tenien el seu 
origen en el citat concurs de projectes (concurs d’idees).

En aquest sentit, la clàusula 18.5 del plec de bases del concurs de projectes con-
templava la reserva de facultats de contractar per procediment negociat el desenvo-
lupament del projecte a l’empara de l’article 216.4 del RDL 2/2000.

– En conseqüència, la societat va concloure que no calia realitzar un nou concurs 
de projecte per desenvolupar el concurs d’idees inicial, al concórrer tots els requisits 
exigits pel RDL 2/2000.

D’altra banda, cal assenyalar la complexitat de la modalitat de gestió i finança-
ment utilitzada en la construcció del nou Hospital Comarcal:

– Es tractava d’un contracte que abordava la construcció, el seu finançament a 
30 anys i la provisió de determinats serveis, sense una via jurídica prou clara i efec-
tiva que en aquell moment regulés de forma específica aquest tipus de contractes. 
Fins a l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sec-
tor Públic, el mes de maig de 2008, no es va contemplar la figura contractual de la 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat que és l’aplicable en aquest tipus 
de procediments.



BOPC 408
12 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 45 

– Es tractava de la primera experiència a Catalunya d’aquest tipus d’iniciatives. 
A d’altres països de la Unió Europea estaven consolidats, com és el cas del Public 
Finance Investment (PFI) al Regne Unit.

Quant als endarreriments i clàusules penals en l’entrega dels projectes (314-
03809/11), tot i que els contractes formalitzats amb l’empresa d’arquitectura Bru-
llet-Pineda arquitectes SL incloïen penalitzacions en cas d’endarreriment en l’entre-
ga, aquestes eren potestatives i s’havien de fonamentar en fets originaris de la mora 
en el lliurament que realment se’ls poguessin imputar.

La primera versió del projecte executiu fou lliurada per part dels arquitectes el 
febrer de 2005, i el contracte signat l’1 d’octubre de 2004 preveia la finalització dels 
treballs del projecte executiu pel 15 de febrer de 2005.

La versió final d’aquest projecte executiu es va donar per definitiva el 2006, des-
prés de recollir totes les aportacions que es van fer per part dels professionals sani-
taris i no sanitaris del Consorci i dels tècnics del Servei Català de la Salut (CatSalut).

El CSI i Sanitat Integral del Baix Llobregat, SL van posar a disposició de la Sin-
dicatura els projectes executius de febrer de 2005 i setembre de 2006, acompanyats 
de tota la documentació integrada per plànols, memòries i pressupostos econòmics.

La primera versió del projecte executiu incorporant l’ampliació de l’Hospital fou 
entregada el març de 2007. El projecte definitiu, un cop aprovat pels serveis tècnics 
del CSI i del CatSalut, va ser lliurat l’octubre de 2007.

Cal tenir també en compte que els pagaments importants dels preus dels pro-
jectes executius es van fer a l’entrega dels treballs i que Sanitat Integral del Baix 
Llobregat SL ja havia rebut els corresponents imports a liquidar als arquitectes amb 
anterioritat per part de l’empresa adjudicatària del concurs principal, per tant, no es 
van anticipar diners per serveis no finalitzats.

En relació al pagament d’interessos relatius a dos contractes d’obres (314-
03810/11), de l’anàlisi de la documentació es desprèn que, tot i que el contracte no 
especifica la data inicial de la generació d’interessos, del càlcul d’interessos resulta 
evident que es va considerar com a data inicial la de finalització d’obra el 31 agost 
2009, com quedava convingut a l’estipulació tercera, consideració aquesta coherent 
amb el Plec i la resta d’antecedents contractuals.

La procedència contractual del pagament d’interessos no està subjecta a dubte. 
La qüestió rau en si l’import del pagament de la primera quota d’interessos havia de 
calcular-se de nou en funció de la data de finalització d’obra, tal com Sanitat Inte-
gral del Baix Llobregat SLU (SIBLL SLU) va comunicar inicialment al contractista 
mitjançant un escrit.

El 2 desembre 2009 SIBLL SLU i el contractista varen signar el contracte. El 
contracte preveia la finalització de les obres, instal·lacions i urbanització de l’Hospi-
tal pel 31 d’agost de 2009.

El citat termini previst no es va acomplir per algunes causes motivades per l’enti-
tat contractant però també per l’adjudicatari. Les causes motivades per l’entitat con-
tractant es centraven en la introducció de canvis en projecte en determinats espais, 
així com en el plantejament de modificacions en façanes i urbanització.

Per tant, el 31 desembre 2009, quan es fa el pagament de la primera quota, les 
regles contractuals no donaven empara a l’alteració dels interessos pactats. És a dir, 
la conducta que s’examina no era contrària a la llei (al no ser contrària als pactes) i 
per tant no pot ser indiciària de responsabilitat comptable. En conseqüència no es 
tractaria d’un pagament indegut.

Cal tenir present que els fets que acabem de citar es trobaven adequadament re-
collits als comptes anuals de la societat SIBLL SLU, que van ser auditats i revisats 
per part dels organismes de control públics.

A més, convé ressaltar que deixar d’imposar una penalitat al contractista no 
constitueix un supòsit de responsabilitat comptable.

Fascicle segon
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Amb referència als motius que justifiquen l’increment del preu del contracte ini-
cial (314-03811/11), si s’analitzen amb detall les diferents modificacions contractuals 
que es van produir, podem concloure que aquestes obeïren a causes diferents:

1. La corresponent al 21 de desembre de 2006 que incrementa el preu del con-
tracte en 6.249.793,11 euros:

– La revisió tècnica del projecte executiu per part dels diferents integrants del 
projecte, organismes oficials (normativa) i companyies subministradores (escomeses 
i serveis afectats) es va traduir en una nova versió de projecte executiu (amb millo-
res en climatització, estalvi energètic tant a nivell d’instal·lacions com d’arquitectu-
ra, revestiments interiors de més fàcil neteja i manteniment, millora en elements de 
comunicació vertical, gestió tècnica centralitzada de l’edifici per que fa a les instal-
lacions elèctriques, etc.).

– El CSI i els serveis tècnics del CatSalut van considerar oportú incloure aques-
tes millores en el projecte executiu. Aquesta decisió es va comunicar a l’empresa 
adjudicatària i es va formalitzar un nou document contractual en data 21 de desem-
bre de 2006.

– Les modificacions responien a millores plantejades per l’entitat contractant, i 
comportaren un increment en el preu de contracte del 12.5%.

2. La modificació corresponent a 10 de febrer de 2007, que té el seu origen en 
l’ampliació significativa de l’Hospital, es va acabar de concretant a la modificació 
contractual final de 14 de març de 2008:

– Responia a la decisió dels planificadors d’ampliar el dimensionat de l’Hospital 
Comarcal.

– L’evolució de les variables de població i necessitats assistencials en l’àmbit 
d’influència del futur hospital, aconsellaven introduir en el projecte un canvi signifi-
catiu de dimensionat en el projecte per tal d’ajustar-lo a la revisió del Pla Funcional 
del futur centre.

– A data 10 de novembre de 2006, la Direcció General de Planificació i Avalu-
ació del Departament de Salut (DGPA) va informar favorablement la proposta de 
revisió del citat Pla Funcional.

– El 22 de desembre de 2006 la Direcció del CatSalut va comunicar el CSI l’in-
forme favorable de la DGPA sobre el nou pla funcional de l’Hospital i l’inici dels trà-
mits necessaris per a ampliar el conveni inicial de data 11 de febrer de 2005. Aquest 
fet comportava l’augment del volum de concertació, cosa que permetia donar cober-
tura a les noves mensualitats de finançament del cost de l’obra i les instal·lacions a 
ampliar, així com la càrrega financera que se’n derivava.

– La necessitat de modificació contractual que es derivava d’aquest fet es va po-
sar de manifest un cop el contracte estava adjudicat i s’estaven executant les obres 
de construcció del nou hospital. Per tant, les modificacions com a conseqüència de 
l’ampliació es van emmarcar en la fase d’execució del contracte i no estaven sotme-
ses a les restriccions i tràmits previstos a normativa de contractació administrativa 
vigent (RDL 2/2000).

– El Govern de la Generalitat, per mitjà de l’Acord de Govern de 27 d’octubre de 
2007, va deixar sense efectes l’Acord de Govern de 30 de novembre de 2004, i va 
autoritzar el Departament de Salut i el CatSalut a l’establiment d’un nou conveni de 
col·laboració amb el CSI amb l’objecte de finançar les inversions necessàries per a 
la construcció del nou hospital, per un import total de 108.900.000 euros, sens per-
judici de donar continuïtat a les actuacions desenvolupades des de 2004 i aprofitar 
els resultat obtinguts.

Tots aquests arguments relatius a les qüestions plantejades van ser recollits a les 
al·legacions formulades per la Gerència del CSI als Informes 29/2009 i 28/2015 de 
la Sindicatura de Comptes.
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És important assenyalar que aquestes consideracions van ser acceptades pel Fis-
cal del Tribunal de Comptes, que en l’escrit de 22 de setembre de 2016, va declarar 
«que no apreciant-se menyscapte dels fons públics no procedia la incoació de ju-
dici en el procediment de reintegrament per abast nº A200/13, iniciat a partir dels 
conclusions de la Sindicatura de Comptes en el seu Informe de Fiscalització sobre 
l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (Resolució 938/X del Parlament de Cata-
lunya)».

A la vista dels escrits del Ministeri Fiscal i dels arguments exposats pel repre-
sentant legal del CSI, la consellera de Comptes del Tribunal de Comptes va dictar 
una Resolució amb data 23 de setembre de 2016 que confirmava la no procedència 
de la incoació del judici.

Barcelona, 11 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’omissió de sanció 
per incompliment de contracte als arquitectes responsables de 
les obres adjudicades per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat a 
l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
314-03809/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03808/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament a 
Sanibaix d’interessos no deguts amb relació a dos contractes d’obres 
subscrits per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb l’empresa 
Sanitat Integral del Baix Llobregat
314-03810/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03808/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del preu 
del contracte inicial subscrit amb Sanibaix amb relació a les obres 
adjudicades per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat a l’empresa 
Sanitat Integral del Baix Llobregat
314-03811/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03808/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
mediadors culturals a les àrees d’urgències i de psiquiatria dels 
hospitals
314-05603/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-05603/11 a 
314-05605/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El Departament de Salut, a través de la Subdirecció General de Promoció de la 
Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), està treballant en un 
projecte de continuïtat de les actuals mediadores interculturals en l’àmbit de la salut, 
en el qual es potenciaran les intervencions en l’àmbit de la salut mental. No obstant 
això, en l’actualitat ja existeixen mediadores en molts dels hospitals catalans, entre 
aquests, l’Hospital Universitari del Vall d’Hebron i en la seva unitat de psiquiatria.

El Departament de Salut disposa d’unitats especialitzades en l’atenció a persones 
immigrants amb problemes de salut mental. Aquestes Unitats també són referents 
en docència i investigació.

Així mateix s’està treballant amb les Societats Científiques, la Universitat Autò-
noma de Barcelona i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron un material bàsic de for-
mació adreçat als professionals sanitaris (professionals d’atenció primària de salut i 
de la xarxa de salut mental) que incorporarà aspectes específics sobre salut mental 
en població immigrant i instruments de cribratge recomanats.

També es preveu disposar d’un fons documental en línia adaptat a diferents pro-
fessionals tan sanitaris com no sanitaris.

Barcelona, 18 de d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació 
transcultural dels psiquiatres
314-05604/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05603/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de mesures 
coercitives en la comunicació dels psiquiatres amb pacients 
estrangers
314-05605/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05603/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat 
a Barcelona el 2016
314-07447/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-07447/11 a 
314-07460/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

A l’annex es mostra l’activitat hospitalària urgent a la ciutat de Barcelona l’any 
2016; el temps mitjà d’estada al servei d’urgències dels hospitals de Barcelona 
l’any 2016; el temps màxim d’estada al servei d’urgències dels hospitals de Bar-
celona l’any 2016; el nombre d’urgències ateses al Sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya (Siscat) els anys 2015 i 2016; el nombre d’urgències 
ingressades en els hospitals del Siscat els anys 2015 i 2016; i el nombre d’urgèn-
cies ambulatòries ateses en els hospitals del Siscat els anys 2015 i 2016.

La setmana del 5 al 12 de desembre de 2016 a Hospital Universitari Vall d’Hebron:
– Es van atendre 4.840 urgències.
– El temps d’espera mitjà va ser de 292,4 minuts (4,9 hores).
– El temps d’espera màxim va ser de 988,4 minuts (16,5 hores).
– Es van ingressar 731 urgències.
– El temps d’estada mitjà en les urgències que van ser ingressades va ser de 

292,4 (4,9 hores).
– El temps d’estada màxim en les urgències que van ser ingressades va ser de 

4.222,5 minuts (70,4 hores).
La setmana del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital del Mar:
– Es van atendre 2.081 urgències.
– El temps d’espera mitjà va ser de 43,7 minuts (0,7 hores).
– El temps d’espera màxim va ser de 124,8 minuts (2,1 hores).
– Es van ingressar 240 urgències.
– El temps d’estada mitjà en les urgències que van ser ingressades va ser de 422,8 

minuts (7,0 hores).
– El temps d’estada màxim en les urgències que van ser ingressades va ser de 

1.762,8 minuts (29,4 hores).

Barcelona, 17 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Annex

Activitat hospitalària urgent a Barcelona ciutat. Any 2016

Hospital Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Hospital Clínic de 
Barcelona 10.811 10.997 11.920 10.754 11.454 10.911 11.657 11.343 11.235 11.459 11.190 11.357
Hospital Dos de 
Maig (Barcelona) 4.016 4.066 4.435 3.811 4.183 3.742 4.071 3.876 3.358 4.001 3.975 4.259
Hospital de 
l’Esperança1 1.109 1.170 1.218 235 239 234 252 198 235 228 262 170
Hospital del Mar 
(Parc Salut Mar) 7.334 7.304 7.500 7.190 7.764 7.235 7.386 7.361 7.100 7.779 7.605 7.698
Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 12.552 13.160 13.445 12.101 13.185 12.419 12.322 11.456 12.065 12.843 12.988 12.962
Fundació Puigvert - 
IUNA2 1.369 1.343 1.453 1.393 1.445 1.372 1.496 1.417 1.470 1.453 1.353 1.308
Hospital Plató 1.489 1.569 1.707 1.546 1.534 1.450 1.565 1.293 1.407 1.608 1.592 1.684
Hospital Universitari 
Sagrat Cor 3.681 3.710 3.745 3.392 3.742 3.472 3.541 3.328 3.571 3.742 3.655 3.997
Hospital Universitari 
Vall d’Hebron 17.622 17.982 18.633 16.672 18.605 16.978 16.742 16.388 16.491 17.860 17.626 17.720

1. El mes d’abril entra en funcionament el CUAP Gràcia, dins l’espai d’urgències d’aquest hospital que, a patir d’aquest moment, només atèn urgències 
oftalmològiques.

2. Hospital monogràfic que atén únicament urgències de nefrologia i urologia.

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Servei Català de la Salut.

Temps mitjà d’estada al servei d’urgències dels hospitals de Barcelona per mesos. Any 2016

Temps mitjà d’estada al servei d’urgències (en hores)

Hospital Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Hospital Clínic de 
Barcelona 4,0 4,1 4,2 3,8 3,9 4,0 4,0 3,6 4,0 3,9 4,3 3,0
Hospital Dos de 
Maig (Barcelona) 2,6 2,3 2,3 2,4 2,5 2,1 2,2 2,1 2,3 2,7 2,7 2,9
Hospital de 
l’Esperança1 1,7 1,8 1,7 1,1 1,4 1,9 1,3 1,2 1,3 1,7 1,6 1,4
Hospital del Mar 
(Parc Salut Mar) 2,4 2,5 2,4 2,5 2,3 2,5 2,4 2,3 2,4 2,7 2,7 2,6
Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 2,5 2,6 2,7 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,5 2,5 2,3
Fundació Puigvert - 
IUNA2 1,6 1,6 1,7 1,6 1,8 2,0 1,9 1,6 1,9 1,8 1,8 1,6
Hospital Plató 1,9 2,3 2,1 2,0 1,8 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,5
Hospital Universitari 
Sagrat Cor 1,9 2,3 2,1 2,0 1,8 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,9
Hospital Universitari 
Vall d’Hebron 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 

1. El mes d’abril entra en funcionament el CUAP Gràcia, dins l’espai d’urgències d’aquest hospital que, a patir d’aquest moment, només atèn 
urgències oftalmològiques.

2. Hospital monogràfic que atén únicament urgències de nefrologia i urologia.

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Servei Català de la Salut.

Nota 1: L’enregistrament del procés d’atenció a les urgències preveu la recollida d’una sèrie de dates i hores per al càlcul dels diversos temps (espera 
per al triatge, espera per a l’assistència, espera per a l’ingrés, entre la finalització de l’assistència i la sortida de l’hospital, temps d’estada total a urgèn-
cies etc.). Hores d’ara encara s’està treballant per homogeneïtzar a tots els centres la recollida d’informació en alguns d’aquests estadis, especialment 
el d’inici de l’assistència per tal que les dades puguin ser comparables. Per aquest motiu, en aquesta resposta es donen les dades del temps d’estada 
a urgències, que és el que es calcula entre la data i hora d’entrada i la data i hora de sortida d’urgències.
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Temps màxim d’estada al servei d’urgències dels hospitals de Barcelona per mesos. Any 2016

Temps màxim d’estada a urgències del percentil 95 (en hores) i nombre d’urgències

Hospital Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Nre T màx Nre T màx Nre T màx Nre T màx Nre T màx Nre T màx

Hospital Clínic de 
Barcelona 424 26,3 427 25,3 442 26,7 410 24,7 430 25,7 395 26,2
Hospital Dos de 
Maig (Barcelona) 420 7,0 410 6,8 380 6,3 430 7,2 390 6,5 340 5,7
Hospital de 
l’Esperança1 61 4,8 67 5,3 75 4,5 13 2,6 17 3,0 12 3,6
Hospital del Mar 
(Parc Salut Mar) 406 28,0 403 25,0 414 27,8 398 24,2 421 26,0 400 22,2
Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 572 17,2 591 15,5 586 18,5 555 15,8 593 16,8 590 14,2
Fundació Puigvert - 
IUNA2 81 5,0 82 5,0 83 6,3 75 5,3 82 5,5 74 6,3
Hospital Plató 83 16,0 87 17,0 95 11,8 86 14,0 87 11,5 80 13,2
Hospital Universitari 
Sagrat Cor 207 9,2 207 8,5 224 8,7 192 8,3 208 8,3 194 7,8
Hospital Universitari 
Vall d’Hebron 966 14,8 928 11,8 893 8,7 786 8,3 912 8,3 810 8,5

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Nre T màx Nre T màx Nre T màx Nre T màx Nre T màx Nre T màx

Hospital Clínic de 
Barcelona 423 26,0 404 25,0 303 24,0 420 24,8 413 26,8 637 23,0
Hospital Dos de 
Maig (Barcelona) 370 6,2 340 5,7 430 7,2 400 6,7 420 7,0 301 7,0
Hospital de 
l’Esperança1 16 2,9 11 2,8 13 3,5 13 3,7 15 3,7 12 4,0
Hospital del Mar 
(Parc Salut Mar) 410 25,2 405 23,7 394 24,5 428 31,7 429 33,2 433 30,0
Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 575 15,3 537 16,5 571 16,3 582 16,7 597 17,8 752 14,0
Fundació Puigvert - 
IUNA2 83 5,5 84 4,8 80 5,5 81 5,5 72 5,5 89 5,0
Hospital Plató 88 15,0 72 19,3 78 13,2 90 14,3 88 15,2 96 19,0
Hospital Universitari 
Sagrat Cor 210 7,3 194 7,8 201 8,3 213 8,8 203 9,7 282 10,0
Hospital Universitari 
Vall d’Hebron 789 8,0 892 27,2 876 26,7 986 31,3 959 31,5 586 47,0

1. Al mes d’abril entra en funcionament el CUAP Gràcia, dins l’espai d’urgències d’aquest hospital que, a parir d’aquets moment, només atèn urgències 
oftalmològiques.

2. Hospital monogràfic que atén únicament urgències de nefrologia i urologia.

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Servei Català de la Salut.

Nota 1: L’enregistrament del procés d’atenció a les urgències preveu la recollida d’una sèrie de dates i hores per al càlcul dels diversos temps (espera 
per al triatge, espera per a l’assistència, espera per a l’ingrés, entre la finalització de l’assistència i la sortida de l’hospital, temps d’estada total a urgèn-
cies etc.). Hores d’ara encara s’està treballant per homogeneïtzar a tots els centres la recollida d’informació en alguns d’aquests estadis, especialment 
el d’inici de l’assistència per tal que les dades puguin ser comparables. Per aquest motiu, en aquesta resposta es donen les dades del temps d’estada 
a urgències, que és el que es calcula entre la data i hora d’entrada i la data i hora de sortida d’urgències.

Nota 2: El temps màxim correspon al percentil 95 del temps d’estada de cada hospital, és a dir, no s’han tingut en compte els valors extrems, per sobre 
d’aquest valor (5% dels casos).
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Total d’urgències dels Hospitals del SISCAT

Hospital Urgències hospitalàries

2015 2016 % Δ

00001 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida 91.267 93.754 2,7
00039 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona 85.702 89.144 4,0
00086 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 42.634 44.103 3,4
00100 Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona 68.952 71.238 3,3
00146 Hospital Sant Llorenç de Viladecans 44.753 45.778 2,3
00148 Hospital Universitari de Bellvitge 97.772 108.085 10,5
00272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona 109.175 115.423 5,7
00634 Centre Hospitalari (Althaia) 116.050 117.636 1,4
00668 Clínica Girona 64 81 26,6
00678 Salus Infermorum 4.610 4.231 -8,2
00707 Espitau Val d’Aran 13.597 14.555 7,0
00718 Hospital Clínic de Barcelona 125.443 135.088 7,7
00719 Hospital Comarcal de Blanes 42.611 42.864 0,6
00723 Hospital de Campdevànol 12.250 12.384 1,1
00724 Hospital de Figueres 51.947 50.700 -2,4
00725 Hospital General de Hospitalet Llobregat 54.287 58.873 8,4
00726 Hospital Dos de Maig (Barcelona) 45.827 47.793 4,3
00729 Hospital Mútua de Terrassa 115.510 120.117 4,0
00732 Fundació Sant Hospital 14.042 15.453 10,0
00733 Hospital de l’Esperança1 11.835 5.550 -53,1
00734 Fundació Hospital de l’Esperit Sant 56.952 59.271 4,1
00737 Hospital Comarcal Móra d’Ebre 17.967 18.598 3,5
00739 Hospital de Palamós 63.811 64.852 1,6
00741 Hospital de Sabadell 134.572 140.641 4,5
00742 HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Llobregat 92.040 93.802 1,9
00743 Hospital de Sant Celoni 28.308 28.318 0,0
00744 Hospital de Terrassa 114.338 116.746 2,1
00745 Hospital General de Vic 28.362 29.638 4,5
00746 Hospital del Mar (Parc Salut Mar) 86.540 89.256 3,1
00748 Hospital Comarcal del Pallars 8.813 9.201 4,4
00750 Hospital General de Granollers 112.770 118.578 5,2
00753 Hospital Municipal de Badalona 50.195 52.838 5,3
00754 Fundació Hospital Residència Sant Camil 56.318 58.603 4,1
00756 Fund. H.C. Sant Antoni Abat - Urgències 43.694 44.117 1,0
00757 Hospital Comarcal de Sant Bernabé 29.734 30.157 1,4
00759 HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes 53.727 54.235 0,9
00762 Hosp. d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 30.982 34.887 12,6
00763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 84.675 87.514 3,4
00764 Hospital Sant Joan de Déu (Martorell) 55.143 53.863 -2,3
00765 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Llobregat) 120.829 121.877 0,9
00767 Hospital Sant Pau i Santa Tecla 58.369 59.348 1,7
00770 Hospital Santa Caterina 46.953 50.641 7,9
00771 Hospital Santa Maria 3.855 3.913 1,5
00772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 144.761 151.498 4,7
00777 Fundació Puigvert - IUNA2 15.854 16.872 6,4
00826 Pius Hospital de Valls 31.816 33.731 6,0
00827 Hospital Plató 16.698 18.444 10,5
00833 Hospital Universitari Sagrat Cor 43.634 43.576 -0,1
00836 Clínica Terres de l’Ebre 21.517 22.950 6,7
00908 Hospital de Mollet 71.826 72.625 1,1
00916 Hospital d’Igualada del CSA 60.821 63.183 3,9
00975 Hospital Comarcal d’Amposta 34.609 35.673 3,1
01012 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 48.473 51.363 6,0
01425 Hospital de Mataró 110.595 112.274 1,5
04373 Hospital del Vendrell 72.371 71.115 -1,7
05994 CSI H. de l’Hospitalet-H. Moisés Broggi 64.048 67.144 4,8
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Hospital Urgències hospitalàries

2015 2016 % Δ

06046 Hospital Universitari Vall d’Hebron 199.069 209.319 5,1
07493 Hospital de la Cerdanya 21.049 25.127 19,4
Total 3.464.719 3.606.258 4,1 

1. El mes d’abril entra en funcionament el CUAP Gràcia, dins l’espai d’urgències d’aquest hospital que, a patir 
d’aquest moment, només atén urgències oftalmològiques.

2. Hospital monogràfic que atén únicament urgències de nefrologia i urologia.

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Servei Català de la Salut.

Nota 1: El Registre del CMBD-UR es va posar en funcionament el 2013 i, per tant, les dades disponibles més 
fiables d’anys sencers corresponen als anys 2015 i 2016.

Total d’urgències ingressades en els Hospitals del SISCAT

Hospital Ingressos

2015 2016 % Δ

00001 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida 14.107 14.431 2,3
00039 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona 9.509 9.607 1,0
00086 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 6.985 7.112 1,8
00100 Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona 11.000 11.241 2,2
00146 Hospital Sant Llorenç de Viladecans 5.127 5.715 11,5
00148 Hospital Universitari de Bellvitge 14.142 14.138 0,0
00272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona 12.326 12.845 4,2
00634 Centre Hospitalari  (Althaia) 14.311 14.606 2,1
00668 Clínica Girona 6 6 0,0
00678 Salus Infermorum 0 0 0,0
00707 Espitau Val d’Aran 521 572 9,8
00718 Hospital Clínic de Barcelona 18.044 18.701 3,6
00719 Hospital Comarcal de Blanes 2.207 2.726 23,5
00723 Hospital de Campdevànol 1.159 1.179 1,7
00724 Hospital de Figueres 6.009 6.552 9,0
00725 Hospital General de Hospitalet Llobregat 5.352 5.276 -1,4
00726 Hospital Dos de Maig (Barcelona) 1.536 1.552 1,0
00729 Hospital Mútua de Terrassa 10.350 10.528 1,7
00732 Fundació Sant Hospital 959 1.055 10,0
00733 Hospital de l’Esperança1 17 18 5,9
00734 Fundació Hospital de l’Esperit Sant 5.469 5.517 0,9
00737 Hospital Comarcal Móra d’Ebre 2.156 2.083 -3,4
00739 Hospital de Palamós 4.773 4.963 4,0
00741 Hospital de Sabadell 11.342 13.516 19,2
00742 HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Llobregat 6.607 7.174 8,6
00743 Hospital de Sant Celoni 1.329 1.510 13,6
00744 Hospital de Terrassa 6.755 6.814 0,9
00745 Hospital General de Vic 9.914 9.708 -2,1
00746 Hospital del Mar (Parc Salut Mar) 11.797 11.432 -3,1
00748 Hospital Comarcal del Pallars 1.057 1.072 1,4
00750 Hospital General de Granollers 11.752 11.752 0,0
00753 Hospital Municipal de Badalona 2.350 2.508 6,7
00754 Fundació Hospital Residència Sant Camil 6.738 6.303 -6,5
00756 Fund. H.C. Sant Antoni Abat - Urgències 0 0 0,0
00757 Hospital Comarcal de Sant Bernabé 2.273 2.343 3,1
00759 HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes 6.835 6.973 2,0
00762 Hosp. d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 2.107 2.054 -2,5
00763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 9.506 9.721 2,3
00764 Hospital Sant Joan de Déu (Martorell) 5.168 5.445 5,4
00765 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Llobregat) 10.657 10.904 2,3
00767 Hospital Sant Pau i Santa Tecla 4.465 4.450 -0,3
00770 Hospital Santa Caterina 7.146 7.498 4,9
00771 Hospital Santa Maria 839 926 10,4
00772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 20.811 21.601 3,8
00777 Fundació Puigvert - IUNA2 1.139 1.209 6,1
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Hospital Ingressos

2015 2016 % Δ

00826 Pius Hospital de Valls 4.094 4.166 1,8
00827 Hospital Plató 1.725 1.638 -5,0
00833 Hospital Universitari Sagrat Cor 6.648 7.182 8,0
00836 Clínica Terres de l’Ebre 393 371 -5,6
00908 Hospital de Mollet 4.700 4.793 2,0
00916 Hospital d’Igualada del CSA 5.953 6.594 10,8
00975 Hospital Comarcal d’Amposta 788 829 5,2
01012 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 3.972 3.764 -5,2
01425 Hospital de Mataró 11.289 11.229 -0,5
04373 Hospital del Vendrell 3.378 3.441 1,9
05994 CSI H. de l’Hospitalet-H. Moisés Broggi 12.128 12.450 2,7

06046 Hospital Universitari Vall d’Hebron 30.343 30.370 0,1
07493 Hospital de la Cerdanya 1.097 1.299 18,4
Total 370.272 383.462 3,6

1 El mes d’abril entra en funcionament el CUAP Gràcia, dins l’espai d’urgències d’aquest hospital que, a partir 
d’aquest moment, només atén urgències oftalmològiques.

2 Hospital monogràfic que atén únicament urgències de nefrologia i urologia.

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Servei Català de la Salut.

Nota 1: El Registre del CMBD-UR es va posar en funcionament el 2013 i, per tant, les dades disponibles més 
fiables d’anys sencers corresponen als anys 2015 i 2016.

Hospital Urgències amb triatge 4 i 5

2015 2016 % Δ

00001 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida 37.364 42.500 13,7
00039 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona 61.174 54.805 -10,4
00086 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 15.938 14.582 -8,5
00100 Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona 45.497 37.011 -18,7
00146 Hospital Sant Llorenç de Viladecans 34.004 32.855 -3,4
00148 Hospital Universitari de Bellvitge 47.320 53.316 12,7
00272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona 67.775 69.479 2,5
00634 Centre Hospitalari  (Althaia) 84.909 87.014 2,5
00668 Clínica Girona1 0 0 0,0
00678 Salus Infermorum1 0 0 0,0
00707 Espitau Val d’Aran 13.266 14.132 6,5
00718 Hospital Clínic de Barcelona 59.843 62.416 4,3
00719 Hospital Comarcal de Blanes 22.982 23.062 0,3
00723 Hospital de Campdevànol 5.562 5.841 5,0
00724 Hospital de Figueres 28.783 27.588 -4,2
00725 Hospital General de Hospitalet Llobregat 29.519 33.201 12,5
00726 Hospital Dos de Maig (Barcelona) 39.520 41.639 5,4
00729 Hospital Mútua de Terrassa 74.207 73.403 -1,1
00732 Fundació Sant Hospital 8.707 8.429 -3,2
00733 Hospital de l’Esperança2 10.265 4.906 -52,2
00734 Fundació Hospital de l’Esperit Sant 34.122 30.997 -9,2
00737 Hospital Comarcal Móra d’Ebre 11.128 11.699 5,1
00739 Hospital de Palamós 40.913 40.490 -1,0
00741 Hospital de Sabadell 90.928 93.844 3,2
00742 HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Llobregat 65.848 66.321 0,7
00743 Hospital de Sant Celoni 20.574 20.765 0,9
00744 Hospital de Terrassa 87.705 87.762 0,1
00745 Hospital General de Vic 7.161 7.636 6,6
00746 Hospital del Mar (Parc Salut Mar) 43.097 40.472 -6,1
00748 Hospital Comarcal del Pallars 5.725 6.027 5,3
00750 Hospital General de Granollers 81.989 86.769 5,8
00753 Hospital Municipal de Badalona 39.192 41.553 6,0
00754 Fundació Hospital Residència Sant Camil 44.719 45.824 2,5
00756 Fund. H.C. Sant Antoni Abat - Urgències 38.782 37.866 -2,4
00757 Hospital Comarcal de Sant Bernabé 20.137 21.037 4,5
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Hospital Urgències amb triatge 4 i 5

2015 2016 % Δ

00759 HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes 33.322 33.863 1,6
00762 Hosp. d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 20.341 23.664 16,3
00763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 55.714 56.935 2,2
00764 Hospital Sant Joan de Déu (Martorell) 29.431 30.243 2,8
00765 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Llobregat) 75.228 75.786 0,7
00767 Hospital Sant Pau i Santa Tecla 36.629 40.028 9,3
00770 Hospital Santa Caterina 38.214 40.733 6,6
00771 Hospital Santa Maria 68 100 47,1
00772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 84.093 90.980 8,2
00777 Fundació Puigvert - IUNA3 11.143 12.450 11,7
00826 Pius Hospital de Valls 22.442 24.007 7,0
00827 Hospital Plató 8.920 10.771 20,8
00833 Hospital Universitari Sagrat Cor 27.540 26.914 -2,3
00836 Clínica Terres de l’Ebre 15.602 16.018 2,7
00908 Hospital de Mollet 37.504 37.177 -0,9
00916 Hospital d’Igualada del CSA 34.598 34.279 -0,9
00975 Hospital Comarcal d’Amposta 26.206 26.330 0,5
01012 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 28.445 30.574 7,5
01425 Hospital de Mataró 71.253 71.922 0,9
04373 Hospital del Vendrell 52.729 50.315 -4,6
05994 CSI H. de l’Hospitalet-H. Moisés Broggi 25.212 26.256 4,1
06046 Hospital Universitari Vall d’Hebron 130.190 138.596 6,5

07493 Hospital de la Cerdanya 15.843 19.202 21,2

Total 2.173.879 2.242.384 3,2
No Informats 64.931 62.435

1. Aquests dos centres no fan triatge.

2. El mes d’abril entra en funcionament el CUAP Gràcia, dins l’espai d’urgències d’aquest hospital que, a partir 
d’aquest moment, només atén urgències oftalmològiques.

3. Hospital monogràfic que atén únicament urgències de nefrologia i urologia.

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Servei Català de la Salut.

Nota 1: El Registre del CMBD-UR es va posar en funcionament el 2013 i, per tant, les dades disponibles més 
fiables d’anys sencers corresponen als anys 2015 i 2016.

Nota 2: Es dedueix com a urgències ambulatòries, aquelles urgències ateses en serveis hospitalaris que no han 
requerit ingrés i que són susceptibles de ser resoltes de manera ambulatòria en un recurs d’atenció primària 
d’alta resolució (CUAP). Per tal d’estimar aquesta dada, s’han seleccionat les urgències ateses en aquests cen-
tres amb nivell de triatge 4 o 5.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’espera a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat a 
Barcelona el 2016
314-07448/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps màxim 
d’espera a les urgències hospitalàries i el nombre de pacients 
afectats pel temps d’espera als centres del Siscat a Barcelona  
el 2016
314-07449/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre d’urgències ateses als centres hospitalaris del Siscat  
en el període 2010-2015
314-07450/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució  
del nombre d’urgències ingressades als hospitals del Siscat  
en el període 2010-2015
314-07451/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre d’urgències ambulatoris ateses als hospitals del Siscat  
en el període 2010-2015
314-07452/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’urgències ateses del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital  
de la Vall d’Hebron, de Barcelona
314-07453/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’urgències ateses del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital  
del Mar, de Barcelona
314-07454/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mig i 
màxim d’espera a les urgències de l’Hospital de la Vall d’Hebron,  
de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07455/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i 
màxim d’espera a les urgències de l’Hospital del Mar, de Barcelona, 
del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07456/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
derivacions del servei d’urgències a planta a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07457/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
derivacions del servei d’urgències a planta a l’Hospital del Mar,  
de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07458/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i 
màxim d’estada a les urgències dels pacients derivats a planta a 
l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07459/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i 
màxim d’estada a les urgències dels pacients derivats a planta a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre 
de 2016
314-07460/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07447/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
cartilles per metge i sobre la situació dels serveis de pediatria
314-07844/11

Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07844/11 us in-
formo del següent:

El nombre de població amb dret a cobertura sanitària pel Servei Català de la Sa-
lut (CatSalut) es mostra a continuació.

Comarca residència 
assegurat

Població 
assegurada 

oficial CatSalut 
(nre.)

Pacients assegurats 
atesos

Nombre de 
visites dels 

pacients 
asseguratsCobertura (%)

01 Alt Camp 43.850 34.404 78,5 312.100
02 Alt Empordà 133.658 98.716 73,9 829.826

03 Alt Penedès 105.359 58.663 55,7 411.180

04 Alt Urgell 19.734 15.076 76,4 155.759

05 Alta Ribagorça 3.572 2.873 80,4 38.186

06 Anoia 116.680 92.785 79,5 774.098

07 Bages 174.477 137.204 78,6 1.192.208

08 Baix Camp 189.606 144.769 76,4 1.215.470

09 Baix Ebre 78.941 61.294 77,6 593.139

10 Baix Empordà 128.038 100.941 78,8 869.991

11 Baix Llobregat 805.655 601.825 74,7 4.736.695

12 Baix Penedès 94.947 76.152 80,2 832.836

13 Barcelonès 2.252.019 1.593.198 70,7 12.562.392

14 Berguedà 38.216 30.279 79,2 282.454

15 Cerdanya 16.516 11.875 71,9 98.224

16 Conca de Barberà 19.691 16.120 81,9 147.014

17 Garraf 141.516 101.408 71,7 764.155

18 Garrigues 18.452 14.678 79,5 148.511

19 Garrotxa 55.763 43.224 77,5 389.367

20 Gironès 188.223 138.786 73,7 1.186.648

21 Maresme 430.383 289.060 67,2 2.390.973

22 Montsià 67.529 53.051 78,6 525.490

23 Noguera 37.792 30.521 80,8 298.373

24 Osona 155.835 126.514 81,2 1.184.175

25 Pallars Jussà 12.371 10.171 82,2 128.938

26 Pallars Sobirà 5.792 4.770 82,4 56.067

27 Pla d’Urgell 36.375 27.662 76,0 254.456

28 Pla de l’Estany 32.065 24.528 76,5 195.680

29 Priorat 8.650 7.260 83,9 76.659

30 Ribera d’Ebre 21.745 17.760 81,7 177.688

31 Ripollès 24.201 19.890 82,2 185.429

32 Segarra 22.483 17.909 79,7 181.507

33 Segrià 209.124 149.816 71,6 1.349.622

34 Selva 163.404 98.513 60,3 877.881

35 Solsonès 13.058 11.028 84,5 107.275

36 Tarragonès 248.867 187.777 75,5 1.741.266

37 Terra Alta 11.378 9.883 86,9 126.360

38 Urgell 36.074 28.577 79,2 285.846
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Comarca residència 
assegurat

Població 
assegurada 

oficial CatSalut 
(nre.)

Pacients assegurats 
atesos

Nombre de 
visites dels 

pacients 
asseguratsCobertura (%)

39 Val d’Aran 9.086 6.895 75,9 47.050
40 Vallès Occidental 900.367 671.862 74,6 5.155.886

41 Vallès Oriental 399.801 313.883 78,5 2.573.934

42 Moianès 12.468 10.156 81,5 84.170

Font: Conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-AP). CatSalut.

D’acord amb la Memòria d’activitat del CatSalut de 2015, els llocs de treball de 
metges d’atenció primària (metges de família, pediatres i odontòlegs) per 10.000 ha-
bitants a Catalunya és de 7,9, distribuïts de la següent manera segons regió sanitària:

Alt Pirineu i Aran 12,4
Barcelona 7,5
Camp de Tarragona 8,4
Catalunya Central 8,6
Girona 8,3
Lleida 7,7
Terres de l’Ebre 8,9

D’acord amb la mateixa memòria, la ràtio de població adulta assignada per met-
ge de família és de 1.406,5 persones en el conjunt de Catalunya, que es distribueix 
de la següent manera segons regió sanitària:

Alt Pirineu i Aran 862
Barcelona 1.483
Camp de Tarragona 1.300
Catalunya Central 1.232
Girona 1.310
Lleida 1.382
Terres de l’Ebre 1.199

No existeix una xifra recomanable ni un màxim, establert per llei, de persones 
assignades a cada equip d’atenció primària (EAP) o a cada metge.

Les ràtios professionals/habitants utilitzades inicialment (Ordre de 8 d’octubre 
de 1985) per a determinar els recursos humans dels EAP van deixar d’utilitzar-se 
formalment a partir de l’entrada en vigor del Decret 282/1999, de 13 d’octubre, sobre 
fixació de criteris per a la determinació dels recursos humans dels equips d’atenció 
primària, determinació que s’ajusta al següent:

En els protocols i en els convenis i contractes per a la gestió de serveis sanitaris 
d’atenció primària que subscrigui el Servei Català de la Salut amb les diferents enti-
tats i institucions proveïdores, respectivament, es determinaran els recursos humans 
amb què haurà de comptar l’equip d’atenció primària en funció de les peculiaritats 
de l’àrea bàsica de salut, les quals es fixaran atenent els factors següents:

Objectius assenyalats pel Pla de Salut de Catalunya i pel contracte amb el Servei 
Català de la Salut i, en general, volum d’activitat sanitària i administrativa.

Grau de dispersió o concentració demogràfica.
Accidentalitat geogràfica i característiques de les comunicacions.
Condicions socioeconòmiques de la població.
Piràmide d’edat i volum de població assignada.
Nivell de freqüentació dels usuaris, patrons i/o hàbits de freqüentació.
Posteriorment, el Decret 66/2010, de 25 de maig, regulà l’establiment dels con-

venis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de 
la Salut, mentre que el Decret 170/2010, de 16 de novembre, regulà el sistema de 
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pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del 
Servei Català de la Salut.

Aquests dos últims decrets varen quedar derogats amb l’aprovació del Decret el 
118/2014 que regula conjuntament els encàrrecs de gestió dels serveis públics que el 
Servei Català de la Salut ha d’establir amb els centres i establiments del Sistema sa-
nitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat); els sistemes de contrapres-
tació de la gestió d’aquests serveis públics; la cartera complementària de serveis no 
previstos en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, i el sistema 
d’assignació territorial a regions sanitàries i sectors dels recursos per al finançament 
d’aquests serveis sobre la base de les necessitats de la població derivades de la seves 
característiques singulars i de morbiditat i comorbiditat

D’acord amb la normativa vigent, a nivell de l’atenció primària de salut (APS) es 
presta atenció pediàtrica a la població infantil de 0 a 14 anys de les àrees bàsiques de 
salut (ABS) i s’ofereix a través dels equips d’atenció primària (EAP), un dels perfils 
professionals dels quals és el de pediatre.

En el cas d’algunes ABS de la Regió Sanitària Barcelona (38), la cobertura assis-
tencial pediàtrica a nivell d’atenció primària és proporcionada per les anomenades 
línies pediàtriques de què disposa aquesta regió (13). Cadascun d’aquests serveis 
agrupa els pediatres que correspondrien a diversos EAP i atén els nens d’entre 0 i 
14 anys de més d’una ABS.

Com a regla general, doncs, tota la població infantil de 0 a 14 anys disposa 
d’atenció pediàtrica a nivell de l’atenció primària realitzada per pediatres i tots els 
EAP disposen d’almenys un professional pediatre amb dedicació total o parcial a la 
població infantil de les respectives ABS.

Aquests pediatres visiten en els centres d’atenció primària (CAP) i/o en els con-
sultoris locals de l’ABS d’acord amb l’organització assistencial territorial de cada 
equip.

Només en 9 dels 369 EAP actualment implantats a Catalunya l’atenció pediàtrica 
no està al càrrec de pediatres, sinó de metges de família amb formació específica 
de pediatria.

Hospitals i CUAP

Regió sanitària Servei de
pediatria
hospitals

Urgències
pediàtriques

hospitals 

Urgències
pediàtriques

CUAP

Nre.
CUAP

sí no sí no sí no

Alt Pirineu i Aran 4 - 4 - no hi ha CUAP 0

Barcelona* 15 15 16 14 6 (3 s/h) 13 19

Camp de Tarragona 5 - 4 (1 loc)
1 (MAU + 

MIR PD)
- 3 3

Catalunya Central 4 - 4 (1 loc s/h) - 3 2 (MF) 5

Girona** 8 - 8 (2 loc) - no hi ha CUAP 0

Lleida*** 1 1 1
1 (només 

ucies SM)
1 (s/h) - 1

Terres de l’Ebre 3 1 2 (1 loc) 2 no hi ha CUAP 0
 
* Un d’ells el servei de pediatria es només per activitat mutual

** Dels 67 professionals que fan atenció pediàtrica, 2 són metges de família)

*** Els dos hospitals estan a 300 metres i són complementaris (aliança estratègica)

MAU: metge adjunt d’urgències

MF: metge de família

MIR PD: metge intern resident de pediatria

SM: salut mental

loc: localitzable

s/h: segons horari
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La ràtio de població infantil assignada per pediatre és de 1.150 nens en el con-
junt de Catalunya.

Per regió sanitària, les ràtios es distribueixen de la següent manera:

Alt Pirineu i Aran 823
Barcelona 1.121
Camp de Tarragona 1.178
Catalunya Central 1.365
Girona 1.160
Lleida 1.298
Terres de l’Ebre 1.137

Al municipi de Vilafranca del Penedès la mitjana de població assignada per pe-
diatre és de 1.282.

Quant al nombre de pediatres a Vilafranca del Penedès, l’equip de pediatria 
s’ubica al CAP de Vilafranca Nord i presta atenció a tots els nens i nenes de la ciu-
tat. Aquest equip compta amb 8 pediatres.

Pel que fa a les baixes dels metges pediatres de Vilafranca del Penedès, hi ha un 
professional de baixa laboral. Aquesta baixa està coberta.

No existeix la obligació que hi hagi d’haver un metge de guàrdia a cada CAP.
A continuació es mostren els serveis que es presten al centres d’atenció primària 

de Vilafranca del Penedès.

CAP Vilafranca Nord:
– EAP Vilafranca del Penedès 2.
– Equip de Pediatria Territorial Alt Penedès.
– Centre de Salut Mental d’Adults Alt Penedès.
– Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Alt Penedès.
– Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
– Rehabilitació.
– Agència de Salut Pública de Catalunya (seu territorial).

CAP Alt Penedès:
– EAP Vilafranca del Penedès 1.
– Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva.
– Servei de Diagnòstic per la Imatge.
– Unitat d’Atenció a la Cronicitat.
A continuació es mostren els professionals que treballen als centres d’atenció pri-

mària de Vilafranca del Penedès.
No es necessari que hi hagi un CAP per cada 25.000 habitants.
Finalment, des del 2015 fins ara hi ha hagut 2 jubilacions de professionals d’in-

fermeria i una d’un metge. S’han cobert totes.

Barcelona, 21 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de 
persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica
314-07936/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-07936/11 a 
314-07941/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

A continuació es mostren la prevalença de malalts amb malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica (MPOC) a Catalunya, per regió sanitària; el nombre de malalts 
amb apnea de la son que requereixen tractament domiciliari respiratori, per regió 
sanitària; la prevalença de malalts a Catalunya que reben tractament de ventilació 
mecànica a domicili (VMD).

Prevalença de l’MPOC a Catalunya

Regió Sanitària Població  
a risc *

Casos  
MPOC**

Edat Prevalença 
MPOC / 

100.000 hab

Indicador 
ajustat

Lleida 369.059 15.025 69,3 4.112 0,969
Alt Pirineu 69.551 2.992 70,9 4.349 0,971
Tarragona 607.021 37.094 57,2 6.161 1,552
Terres de l’Ebre 185.277 6.591 70,9 3.595 0,765
Girona 861.398 28.318 69,3 3.317 0,826
Catalunya central 522.298 19.698 69,4 3.808 0,912
BCN Àrea 
metropolitana Sud 1.368.938 53.317 67,7 3.925 1
BCN Àrea 
metropolitana Nord 1.983.538 75.142 67,4 3.817 1,009
Barcelona ciutat - 
Esquerra 535.950 18.413 71,4 3.469 0,939
Barcelona ciutat - 
Nord 444.767 19.389 69,0 4.401 0,955
Barcelona ciutat - 
Dreta 417.451 14.854 71,5 3.596 0,91
Barcelona ciutat - 
Litoral Mar 322.672 13.027 68,9 4.070 1,007
Total Catalunya 7.687.920 303.860 67,3 3.986  

* Tots els casos que han estat considerats com a actius a l’RCA durant qualsevol moment de l’any 2015.
** Casos vius el 31 de desembre de 2015.

Malalts amb apnea de la son que requereixen tractament domiciliari respiratori (2015)*

Regió Sanitària Nre. de pacients

Lleida 3.808
Camp de Tarragona 4.642
Terres de l’Ebre 1.660
Girona 9.021
Catalunya Central 5.053
Alt Pirineu i Aran 452
Barcelona 50.277
Catalunya 74.893

* 84.240 persones han rebut tractament domiciliari per apnea del son durant l’any 2015. Per poder fer les com-
paracions s’han ajustat les dades tenint en compte el nombre total de sessions (dies de tractament) que s’han 
facturat al Servei Català de la Salut (CatSalut). Això permet fer l’equivalent a persones tractades/any.



BOPC 408
12 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 64

Prevalença de malalts a Catalunya que reben tractament de ventilació mecànica  
a domicili (VMD)

Població a risc* Pacients VMD Prevalença  
100.000 hab

Lleida 369.059 179 48,5
Alt Pirineu 69.551 27 38,8
Tarragona 607.021 108 17,8
Terres de l’Ebre 185.277 31 16,7
Girona 861.398 232 26,9
Catalunya central 522.298 120 23,0
BCN Àrea metropolitana Sud 1.368.938 465 34,0
BCN Àrea metropolitana Nord 1.983.538 652 32,9
Barcelona ciutat - Esquerra 535.950 211 39,4
Barcelona ciutat - Nord 444.767 229 51,5
Barcelona ciutat - Dreta 417.451 243 58,2
Barcelona ciutat - Litoral Mar 322.672 140 43,4
Total Catalunya 7.687.920 2.637 34,3

* Tots els casos que han estat considerats com a actius a l’RCA durant qualsevol moment de l’any 2015.

Les teràpies respiratòries en nens (0-14 anys) constitueix un grup molt heterogeni 
de tractaments que, en moltes ocasions, només es fan servir durant un curt període 
de temps (per exemple, els nebulitzadors i els monitors per a prevenir la mort sob-
tada del nadó). Aquest fet és diferent en el cas dels adults que, generalment, la indi-
cació d’una teràpia respiratòria és amb caràcter indefinit. Per altra banda, un mateix 
pacient pot fer servir diverses teràpies simultàniament. És per això que no s’han cal-
culat les taxes globals de teràpies respiratòries.

S’adjunta quadre en el qual es mostra la distribució de teràpies respiratòries a la 
població de Catalunya de 0 a 14 anys, per regions sanitàries.

La variabilitat de la pràctica clínica és un fet que es presenta en tots els àm-
bits assistencials e inherent a la pràctica. Per tant, sempre que s’ha analitzat l’ús 
de les teràpies respiratòries s’ha constat aquesta variabilitat. La variabilitat és dife-
rent segons el tipus de teràpia i segons els grups d’edat. La font de dades per estu-
diar la variabilitat és Atles de Teràpies Respiratòries Domiciliàries, que confecciona 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) amb les dades 
ajustades entre 2008-2015.

El 2013, la prevalença de l’ús d’oxigenoteràpia domiciliària (OD) era de 186 pa-
cients amb oxigen a casa per cada 100.000 habitants. La raó de variació (quocient 
entre la taxa estandarditzada més alta i la taxa estandarditzada més baixa pel con-
junt d’àrees estudiades o territoris) és de 5,43 (la taxa més elevada és més de cinc 
vegades superior a la taxa més baixa). En el grup d’edat de 40 a 64 anys aquesta 
raó de variació es superior a 25. En el cas del tractament de l’apnea del son amb 
pressió positiva contínua a la via aèria (CPAP), la prevalença (2013) era de 800 pa-
cients/100.000 habitants, amb una raó de variació mitjana del 2.4. En el cas del ven-
tilació mecànica a domicili (VMD), la prevalença (2013) era de 34 pacients/100.000 
habitants, amb una raó de variació mitjana del 22.9.

En el cas del tractament amb CPAP la variabilitat és molt baixa (segurament el 
gran nombre de casos homogeneïtza la distribució). En el cas de la VMD passa el 
contrari. Com que el nombre de casos es molt petit comparat amb la CPAP, petites 
variacions locals o en grups d’edat magnifica la variabilitat. Concretament en el cas 
de la VMD s’observa més variabilitat en el grup de pacients més grans de 75 anys 
(en part perquè hi ha més incerteses en els criteris d’indicació).

El problema més important de la variabilitat es troba en l’OD. La indicació d’OD 
té evidències sòlides en pacients amb MPOC que tenen insuficiència respiratòria 
crònica (constatada a través d’una anàlisi de sang arterial en repòs i respirant aire 
ambient). Aquests pacients es beneficien de l’oxigen, en termes d’increment de la 
supervivència, si reben l’oxigen més de 15 hores cada dia amb caràcter indefinit. 



BOPC 408
12 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 65 

Les guies de pràctica clínica més recents i completes són les de la British Thoracic 
Society (2015).

En el nostre medi la variabilitat en les indicacions d’OD es poden explicar per 
diverses raons:

– El percentatge de població que encara fuma no és homogeni i, per tant la taxa 
d’MPOC també varia. Tot això forma part de l’impacte de les desigualtats socials.

– Criteris clínics en l’abordatge dels tractaments pal·liatius. La indicació d’OD 
està ben establerta en l’MPOC, però en canvi hi ha diversos criteris per abordar el 
tractament pal·liatiu de la dispnea. Això contribueix a la variabilitat en les indica-
cions.

S’han dut a terme diverses activitats per avaluar l’impacte de la variabilitat:
1. Atles de Variabilitat i accés a les dades obertes.
L’AQuAS, en col·laboració amb el Pla Director de les Malalties de l’Aparell Res-

piratori, ha publicat els atles de variabilitat de les teràpies respiratòries:
– Oxigenoteràpia domiciliària.
– Ventilació mecànica a domicili.
– Pressió positiva a la via aèria (CPAP).
Aquests Atles representen la informació més fiable per poder tenir una perspec-

tiva històrica a l’hora d’abordar el problema de la variabilitat. La informació dels 
Atles es complementa amb l’accés a les dades obertes. De moment estan disponi-
bles les dades del 2014 i del 2015. A les dades del 2016 es podran analitzar amb més 
precisió les tendències.

Aquesta col·laboració amb l’AQuAS ha generat publicacions específiques sobre 
el tema.

2. Jornada de teràpies respiratòries.
Enguany es celebrarà la VI edició de la Jornada de teràpies respiratòries (31 de 

maig de 2017). Aquesta jornada promoguda pel CatSalut i organitzada pel Pla di-
rector de malalties de l’aparell respiratori (PDMAR) i l’AQuAS, amb el suport de la 
Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), es un punt de trobada de tots els impli-
cats en el camp de les teràpies respiratòries a domicili (professionals, administració 
empreses i pacients). En aquestes jornades es comparteixen els punts més rellevants 
d’aquest tractament domiciliari i es valoren les causes de la variabilitat.

3. Anàlisi de la variabilitat de les teràpies respiratòries a domicili.
Jornada tècnica organitzada a Vic pel PDMAR i l’AQuAS, el 8 de juliol de 2013. 

Aquestes jornades hi van participar tots els implicats i van servir per aprofundir en 
els problemes relacionats amb la variabilitat.

4. Jornada sobre usos pal·liatius de l’OD.
Jornada de treball sobre la prescripció d’oxigenoteràpia domiciliària amb finali-

tats pal·liatives, organitzada pel PDMAR en col·laboració amb la SOCAP i la Socie-
tat catalonobalear de Cures pal·liatives, el 29 d’abril de 2015. L’objectiu de les jor-
nades era compartir els punts de vista sobre els usos pal·liatius de l’oxigen i el paper 
d’altres tractaments simptomàtics de la dispnea com pot ser l’ús de la morfina amb 
finalitats pal·liatives.

5. Avaluació de l’experiència del pacient.
Durant els darrers dos anys s’ha treballat en l’avaluació de l’experiència del pa-

cient amb teràpies respiratòries a domicili per identificar necessitats no cobertes que 
poden contribuir a l’ús apropiat del tractament.

El cost de les teràpies respiratòries a domicili ha augmentat d’una manera cons-
tant en els darrers anys a causa del gran pes del tractament dels pacients amb apnea 
del son (més de 2/3 de tots els pacients amb teràpies respiratòries a domicili). L’oxi-
genoteràpia domiciliària i la ventilació mecànica a domicili s’indiquen en pacients 
amb fases avançades de la malaltia per la qual cosa, tot i que allarguen la super-
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vivència, la mortalitat fa que l’increment de pacients tractats sigui progressiu però 
molt més petit que en el cas de l’apnea del son.

En el cas de l’apnea del son hi ha un nombre més o menys constant de pacients 
que inicien tractament (casos nous), però com que la mortalitat o la supressió del 
tractament són baixos, la prevalença augmenta progressivament.

La situació que pot tenir més impacte quant al diagnòstic de l’infratractament 
és l’oxigenoteràpia domiciliària (especialment pel nombre de pacients afectats). En 
parlar de variabilitat sempre cal considerar el sobretractament i l’infratractament. Es 
disposa de dades que mostren àrees de Catalunya amb un nombre de pacients amb 
oxigen a casa significativament inferior a la mitjana (i hom podria sospitar que es 
tracta d’infratractament) i d’altres que estan per sobre de la mitjana. Aquesta situa-
ció es pot veure clarament a l’Atles digital de les TRD (AQuAS).

Si l’estratègia aplicada és únicament la identificació dels pacients infratractats el 
cost s’incrementarà. Ara bé, si l’estratègia és promoure l’ús apropiat de l’oxigen els 
costos no haurien de canviar d’una manera significativa. L’ús apropiat implica sus-
pendre el tractament a qui no ho necessita o a qui li convé més un altre tractament i 
identificar els pacients que no tenen oxigen i el necessiten.

Barcelona, 23 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de 
malalts amb apnea de la son que necessiten tractament domiciliari 
respiratori
314-07937/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07936/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença  
de malalts que necessiten tractament amb ventilació mecànica  
a domicili
314-07938/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07936/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença 
d’infants que necessiten tractament amb teràpies respiratòries  
a domicili
314-07939/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07936/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa que 
justifica la possible variabilitat en la prescripció de teràpia 
respiratòria domiciliària
314-07940/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07936/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de 
l’increment de tractaments de teràpia respiratòria domiciliària
314-07941/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07936/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
per a prevenir les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i 
psicoestimulants
314-07977/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-07977/11 a 
314-07980/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

La Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya va impulsar, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na i el Departament de Justícia, el programa d’atenció i prevenció de sobredosi en 
els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD). Un dels pilars 
d’aquest programa són les actuacions que estan provades científicament que ajuden a 
prevenir les sobredosis entre les persones consumidores de drogues per via parente-
ral, com pot ser la implementació de sales de consum, el programa de manteniment 
amb metadona (PMM) i la formació dels usuaris i usuàries en prevenció, identifica-
ció i tractament de la sobredosi amb naloxona. És per això que s’ofereix formació, 
amb l’objectiu que professionals, usuaris de drogues i familiars tinguin el coneixe-
ment i les eines per reconèixer, prevenir i actuar davant una sobredosi. A cada centre 
participant hi ha un referent del projecte que s’encarrega de coordinar el programa 
en el centre i la formació de la resta de professionals, familiars i usuaris. Un cop re-
buda la formació els usuaris i familiars formats reben el kit de naloxona (conté dues 
ampolles de naloxona de 0,4 mg, 2 xeringues intramusculars, tovalloletes amb al-
cohol, protector boca-boca i guants), i el carnet d’agent de salut que els acredita per 
atendre una sobredosi i utilitzar el kit.

Aquesta Subdirecció ha elaborat el Manual per educar en prevenció i assistència 
a les sobredosis, en el qual es poden consultar els protocols de prevenció i tracta-
ment de les intoxicacions agudes relacionades amb el consum d’opiacis i psicoes-
timulants, i els passos a seguir en el centre per a l’aplicació del programa de pre-
venció i atenció en sobredosi (formació, educació sanitària, etc.). És una publicació 
disponible en línia al Canal Drogues i accessible a tots els serveis sanitaris: centres 
de la XAD, centres d’atenció primària, serveis del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), etc.
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La Subdirecció General de Drogodependències ofereix a través de Subdirecció 
General d’Ordenació i Desenvolupament Professional, el curs semipresencial «La 
prevenció i atenció a la sobredosi». Aquest curs s’ofereix cada any des de l’any 2009.

S’adreça principalment a professionals de la XAD i centres de tractament de pre-
sons. Té una part virtual que consta de 4 mòduls i una sessió presencial d’obligada 
assistència, que consisteix en un taller pràctica d’actuació d’una sobredosi mitjan-
çant maniquins, amb l’objectiu de capacitar el professional en l’atenció inicial d’una 
sobredosi mitjançant tècniques de reanimació i l’ús de la naloxona.

El personal que presta serveis d’urgències hospitalàries i el personal que presta 
serveis del SEM, tenen els seus propis protocols específics de tractament de les in-
toxicacions agudes relacionades amb el consum d’opiacis i psicoestimulants.

Aquest personal, és personal sanitari que coneix el protocol d’actuació davant 
d’una sobredosi.

Als centres penitenciaris de Catalunya no existeix un protocol específic de pre-
venció de les intoxicacions agudes relacionades amb el consum d’opiacis i psico-
estimulants. Això no exclou que cada vegada que es presenten, els equips sanitaris 
siguin coneixedors del procediment d’actuació.

Així mateix, existeix un conjunt d’actuacions de caràcter preventiu que tenen a 
veure de manera directa o indirecta amb la prevenció de les intoxicacions agudes 
relacionades amb el consum d’opiacis i psicoestimulants.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins del Programa Marc (PM) de drogode-
pendències del sistema penitenciari català que va formular-se a l’any 2002. El PM 
preveu tot un conjunt d’estratègies de treball de caràcter preventiu adreçat a la po-
blació general i a la població amb problemes de drogodependències. Aquestes estra-
tègies tenen a veure tant amb el control de l’oferta (entesa aquesta com les accions 
per la vigilància i el control de l’ús de drogues il·legals, escorcolls, sistema discipli-
nari, etc.), com amb el control de la demanda (actuacions referides a la prevenció del 
consum i la intervenció sobre el problema de consum).

Pel que fa control de la demanda, tota la població penitenciaria té oferta d’in-
tervenció en els programes d’educació per a la salut i de prevenció en el consum de 
drogues. En aquests programes es fa èmfasi en els hàbits de vida saludable, incom-
patibles amb el consum de drogues. També hi ha tota una oferta de programes de 
contingut psicosocial orientats a l’abstinència. Aquests són els programes motivaci-
onals, intensius i de prevenció de recaigudes. En totes aquestes intervencions hi ha 
mòduls en els què s’aborda la prevenció d’intoxicacions agudes per opiacis i psico-
estimulants. Aquestes actuacions tenen la vocació d’actuar en estadis previs a l’apa-
rició del problema i, sobre tot, entenent que les persones que participen en aquests 
programes estan en estadis d’abstinència, amb la qual cosa l’aparició de possibles 
intoxicacions agudes és major.

Cal dir també que l’oferta de programes de reducció de danys que es lidera des 
del Departament de Salut (PMM, programes d’intercanvi de xeringues –PIX, etc.), 
també té una clara visió preventiva en relació a l’aparició d’intoxicacions agudes. En 
els equipaments penitenciaris on existeixen els Centres d’Atenció i Seguiment de les 
drogodependències (CASD), que en concret són Brians 1 i Brians 2, és el personal 
del CASD el que desenvolupa actuacions preventives d’aquesta naturalesa.

Entre els anys 2010 i 2013 es van fer un seguit d’actuacions al conjunt dels cen-
tres penitenciaris de Catalunya amb el suport de la Subdirecció General de Drogo-
dependències, les quals tenien els objectius d’intervenció següents: augmentar en la 
població interna els coneixements sobre situacions de risc de sobredosi associats al 
consum de drogues, prevenció de la mateixa especialment en el moment de la sorti-
da a la comunitat i coneixement sobre el suport vital bàsic.

En l’apartat de formació, els professionals de l’àmbit de la rehabilitació reben 
de forma continua formació especialitzada en l’àmbit de les drogodependències 
que es centralitza a l’oferta formativa del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
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Especialitzada. També durant els anys en els que es va treballar conjuntament 
amb la Subdirecció General de Drogodependències, es va oferir formació especí-
fica en la prevenció i intervenció de les intoxicacions agudes a través de l’Institut 
d’estudis per la Salut (IES).

Finalment, per actualitzar als professionals de la prevenció i de les drogodepen-
dències en l’abordatge preventiu i de reducció de riscos de les noves substàncies psi-
coactives s’ofereix el Curs Noves Substàncies Psicoactives des d’una perspectiva de 
salut pública del qual se’n han fet 3 edicions i s’ha format a 150 professionals.

Barcelona, 23 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
per a tractar les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i 
psicoestimulants
314-07978/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07977/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del 
personal dels serveis d’emergències mèdiques amb relació als 
protocols per a tractar les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis 
i psicoestimulants
314-07979/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07977/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols dels 
centres penitenciaris per a prevenir les intoxicacions agudes pel 
consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07980/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07977/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2014
314-08008/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-08008/11 a 
314-08012/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Arran de l’aprovació de l’acord GOV/144/2011, de 18 d’octubre, el Govern de 
la Generalitat de Catalunya encarrega al Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya la provisió centralitzada i la 
gestió de solucions TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic.

Des de l’any 2014, progressivament, totes les adquisicions d’equipament infor-
màtic de l’Institut Català de la Salut (ICS) són adscrites al model de lloc de treball 
proveït pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), en 
el qual s’inclouen equips de sobretaula, portàtils i impressores, i no representen un 
cost addicional per l’ICS, ja que el model de lloc de treball inclou la renovació de 
tots els equipaments durant la prestació del servei.

La renovació d’impressores a l’ICS subjectes al model de serveis a dalt exposat 
ha estat de 6.981 impressores des del 2014 fins al novembre del 2016.

Aquest sistema de servei d’impressió de la Generalitat de Catalunya té inclosa 
la renovació del parc d’impressores sense cost addicional, excepte per necessitats 
especials.

Les impressores de les consultes de l’ICS tenien un nivell d’obsolescència elevat 
i una dispersió de fabricants i models, fet que implicava un alt nivell d’incidències i 
dificultat per mantenir actualitzades les impressores.

La tria del model d’aparell es va acordar conjuntament entre l’ICS i el CTTI se-
guint criteris d’eficiència i resolució, i és específic per a la funció a que estan des-
tinades.

El nou model d’impressora que s’ha instal·lat permet unificar el parc d’impresso-
res de les consultes, és un dispositiu de dimensions reduïdes ja que a moltes consul-
tes hi ha problemes d’espai físic i suposa una millora pel que fa al consum energètic 
i el respecte amb el medi ambient.

No hi ha cap concurs públic ni contractació especifica per l’adquisició d’impres-
sores a l’ICS, com ja s’ha explicat anteriorment, ja que forma part del servei inclòs 
en el Lloc de Treball que proveeix el CTTI.

Barcelona, 24 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2015
314-08009/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2016
314-08010/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi 
massiu d’impressores a les consultes de l’Institut Català de la Salut 
el 2016
314-08011/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs públic i 
el cost del canvi d’impressores als centres de l’Institut Català de la 
Salut el 2016
314-08012/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08008/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions a treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2016
314-08013/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-08013/11 a 
314-08018/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El nombre de situacions de violència rebuda per treballadors sanitaris notifica-
des durant el període 2014-2016 a l’Institut Català de la Salut (ICS) es mostren a 
continuació.

Tipus 2014 2015 2016

Verbal 379 454 432
Física 42 47 58
Total 421 501 490

El nombre de situacions de violència rebuda per treballadors sanitaris notificades 
durant l’any 2016 a l’ICS per categoria professional es mostren a continuació.

Facultatius 265
DUI* 193
TCAI** 32
Total 490

*Diplomat Universitari en Infermeria (DUI)

**Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI)

El nombre de situacions de violència rebuda per treballadors sanitaris notificades 
durant l’any 2016 a l’ICS per àmbits es mostren a continuació.

Àmbit Nombre

H. Viladecans 10
H. Arnau de Vilanova 20
H. Joan XXIII 10
H. Verge de la Cinta 5
H. Bellvitge 20
H. Vall d’Hebron 31
H. Germans Trias i Pujol 7
H. Dr. Josep Trueta 4
Total hospital 107
Camp de Tarragona 41
Metropolitana Nord 113
Barcelona Ciutat 104
Girona 40
Central 20
Lleida 22
Costa de Ponent 39
Terres de l’Ebre 4
Total primària 383
Total 490
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Les accions dutes a terme per fer front a les situacions de violència rebuda pels 
treballadors sanitaris de l’ICS són les següents:

– Implantació del procediment de prevenció i actuació ens situacions de violència.
– Gestió de la situació de violència en el context d’accident de treball.
– Creació i implantació d’una eina informàtica web que facilita la notificació dels 

accidents (agressions).
– Relació directa del Servei de Prevenció amb els afectats.
– Suport mèdic, psicològic i legal als afectats.
– Informació als treballadors:
• Tríptic divulgatiu del procediment.
• Sessions informatives realitzades pel servei de prevenció.
– Formació:
• Incorporació als plans formatius de cursos de contenció en situació de crisi 

(pràctics i participatius).
– Creació de Comitès multidisciplinaris en alguns territoris.
– Identificació usuaris potencialment conflictius.
– Execució de mesures organitzatives.
• Canvis organitzatius (canvi d’horari).
• Actualització de dades de l’usuari (targeta sanitària individual (TSI), direcci-

ons, telèfons, usuaris particulars, facturació, etc.).
• Canvi de metge/essa per agressió a professionals.
– Contacte amb els usuaris/àries:
• Cartes d’avís als usuaris/àries autors de situacions de violència.
• Difusió dels drets i deures de l’usuari/ària.
• Entrevistes amb usuaris/àries conflictius.
– Coordinació amb la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) per 

a casos reincidents o en zones conflictives.
– Execució de mesures de protecció passiva:
• Instal·lació de càmeres de seguretat.
• Introducció de sistemes d’alerta en l’ordinador.
• Augment de la vigilància de seguretat.
• Instal·lació de portes resclosa.
– Protocol conjunt d’actuació amb la PG-ME:
• Pautes d’actuació.
• Formació als equips d’atenció primària (EAP) i centres hospitalaris per part 

de la PG-ME.
• Creació de circuits de comunicació entre els centres i PG-ME per a l’atenció 

de casos de violència.
• Creació de la guia pràctica d’infraccions penals administratives per a la comu-

nitat de l’ICS.
L’ICS té la responsabilitat legal de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals.
Davant d’un episodi d’agressió a treballadors de l’ICS per raó de l’exercici de les 

seves funcions, es comunica a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals (UBP) i a 
l’Assessoria Jurídica de l’ICS.

La UBP ofereix a la persona agredida suport sanitari i psicològic. L’Assessoria 
Jurídica li facilita suport jurídic, informant-lo de la possibilitat de presentar denún-
cia i, en el cas que la persona la vulgui presentar, donant-li recolzament legal i as-
sistint-la en l’acte del judici.

D’altra banda s’ha posat a disposició de tots els professionals els documents:
– Pauta operativa d’actuacions conjuntes entre la Policia de la Generalitat - Mos-

sos d’Esquadra i l’Institut Català de la Salut per a la prevenció de les situacions de 
violència en els centres de l’ICS.
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– Guia pràctica d’infraccions penals administratives per a la comunitat de l’Ins-
titut Català de la Salut.

L’objectiu final és donar solucions concretes a aquelles problemàtiques relacio-
nades amb infraccions penals i administratives que es poden generar entorn dels 
centres d’atenció primària i hospitals, i poden afectar d’alguna manera l’activitat i el 
normal funcionament del servei.

Finalment, 4 metges, 1 professional d’infermeria, 4 auxiliars d’infermeria i 1 ze-
lador han estat de baixa laboral a conseqüència d’un episodi d’agressió dins d’un 
centre sanitari de l’ICS l’any 2016.

Barcelona, 29 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions a treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2016 i sobre les actuacions fetes per a protegir-los 
d’aquestes agressions
314-08014/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de 
l’Administració amb relació a les agressions als treballadors sanitaris 
dels centres de l’Institut Català de la Salut
314-08015/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges que han necessitat una baixa laboral després d’haver patit 
una agressió en un centre sanitari el 2016
314-08016/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08013/11.



BOPC 408
12 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 77 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’infermers que han necessitat una baixa laboral secundària després 
d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
314-08017/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’auxiliars 
i zeladors que han necessitat una baixa laboral secundària després 
d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
314-08018/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sou del gestor 
de comunitats del president de la Generalitat es paga amb diners 
públics
314-08137/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número 
de tramitació: 314-08137/11 a 314-08140/11, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per l’Oficina del President. Us informo del 
següent: 

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 27 d’abril de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Resposta conjunta a les preguntes escrites amb núm. de tramitació 314-08137/11 

a 314-08140/11, ambdues incloses: 
Tal com informàvem a la resposta conjunta de les preguntes escrites, amb núm. 

de tramitació: 314-07261/11 a 314-07267/11, publicada al BOPC 334, del passat 17 
de febrer, la retribució anual, per a l’any 2017, de l’assessor del president en gestió de 
xarxes socials és de 42.336,60 €. Aquesta informació és pública i accessible al web 
de transparència de la Generalitat de Catalunya.
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El compte de Twitter del president Puigdemont es va obrir el desembre de l’any 
2007, molts anys abans de ser elegit president de la Generalitat, i els seus criteris 
d’ús i gestió venen condicionats per aquest fet i són els habituals de qualsevol usuari 
de Twitter (incloent l’elecció de seguidors i usuaris seguits). No existeix cap llista 
ideològica que guiï els criteris d’ús i gestió d’aquest compte.

Cal tenir en compte també que diàriament es gestionen al voltant d’un miler de 
missatges en les xarxes socials, correus electrònics a banda.

Finalment, cal assenyalar que els ciutadans de Catalunya disposen d’un ampli 
ventall de canals, entre ells el conjunt de perfils del Govern i del president a les xar-
xes socials, que els permeten disposar en tot moment d’informació completa i actu-
alitzada de l’activitat i l’acció del Govern de Catalunya. I, pel que fa a l’activitat con-
creta a Twitter, el web president.cat permet veure tots els tuits del president. A banda 
d’això, la funcionalitat de Twitter permet accedir a l’activitat de tots els seus usuaris 
a través d’un navegador d’internet.

Josep Rius i Alcaraz, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou anual del 
gestor de comunitats del president de la Generalitat
314-08138/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08137/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el compte de Twitter del president de la Generalitat té 
persones blocades que mai no se li han pogut dirigir
314-08139/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08137/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals les persones blocades en el compte de Twitter del president 
de la Generalitat també ho estan en el compte del seu gestor de 
comunitats
314-08140/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08137/11.

http://president.cat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals que han treballat a les residències públiques i 
concertades en el període 2013-2016
314-08158/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-08158/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-08159/11, 314-
08160/11, 314-08161/11 i 314-08179/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que el total de professionals que han treballat en les residències de 
gent gran del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, durant els exercicis 
2013-2016 és el següent:

2013: 2.446 persones
2014: 2.413 persones
2015: 2.610 persones
2016: 2.923 persones1

Per altra banda, els centres concertats i els propis de gestió delegada tenen auto-
nomia per contractar els professionals que considerin convenients, mentre complei-
xin les condicions previstes als plecs dels contractes pertinents. En tot cas sempre 
s’assegura el compliment de la ràtio prevista a la llei.

Els faig avinent que en relació al 2017 el Departament encara no en pot precisar 
la xifra, atès que recentment s’ha aprovat la llei de pressupostos que permetrà im-
pulsar l’aplicació de la Programació Territorial dels Serveis Socials Especialitzats 
2015-2018.

Barcelona, 28 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
a residències que ha concertat durant el 2017
314-08159/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08158/11.

1. En aquestes dades s’ha inclòs tant el personal de plantilla com el personal de substitucions. Cal tenir en comp-
te que, si bé s’ha comptabilitat en cada exercici a cada professional una sola vegada,  pot haver professionals que 
hagin prestat serveis en diverses ocasions, en  diferents centres i/o en diferents categories professionals. Aquest 
fet pot tenir més incidència en el personal de substitucions. 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
a residències que ha concertat durant el 2016
314-08160/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08158/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
a residències que ha concertat durant el 2015
314-08161/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08158/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adoptar 
mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
314-08179/11

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08158/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves 
línies d’autobusos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant 
una nova licitació
314-08190/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-08190/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-08191/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El projecte de bus exprés, exprés.cat, pretén, tal i com es detalla en el Pla de 
Transport de Viatgers de Catalunya 2020, millorar els principals corredors que ja 
disposen de serveis de transport de viatgers per carretera amb un elevat grau d’uti-
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lització i que tenen capacitat per incrementar la demanda, de forma que es preveu en 
aquests corredors que agrupen el major nivell de demanda oferir unes millors pres-
tacions de servei amb una freqüència adequada, millorant en el possible la veloci-
tat comercial i incorporant un major nivell de prestacions als usuaris pel que fa a la 
informació i condicions de prestació amb serveis com el wi-fi o la premsa gratuïta.

Es tracta de potenciar serveis que ja es troben en explotació i, per tant, en tots els 
casos, la reconversió en serveis de la xarxa exprés.cat s’ha dut a terme mitjançant 
la modificació de les condicions de prestació dels serveis preexistents amb estricte 
compliment del previst a aquest efecte en la normativa vigent continguda bàsica-
ment a la Llei 12/1987, de 28 de maig de regulació del transport de viatgers per car-
retera mitjançant vehicles de motor i al seu Reglament aprovat pel Decret 319/1990, 
de 21 de desembre.

Cal tenir present que l’extensió del sistema concessional a Catalunya fa que la 
gran part de les comunicacions entre els principals pols de mobilitat es trobin ja ate-
ses per concessions de serveis regulars en explotació i que no resulti procedent, en 
compliment de la normativa vigent, l’atorgament de noves concessions que puguin 
suposar la reiteració de tràfics preexistents, ja que això suposaria vulnerar el marc 
legal vigent aplicable als serveis de transport regular.

Barcelona, 24 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves 
línies d’autobusos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant 
una modificació de la concessió existent
314-08191/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08190/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
adjudicatària del servei d’autobús exprés que connecta Girona 
amb Torroella de Montgrí i l’Estartit des del 4 de juliol de 2016 i el 
procediment d’adjudicació emprat
314-08192/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-08192/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-08193/11 a 314-
08194/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’empresa que presta el servei exprés entre l’Estatit-Girona és Autocars Martí Pi, 
SA, com a concessionària del servei regular de transport de viatgers per carretera 
l’Estartit-Girona (V-2864), en el marc del qual ja es prestava el servei entre l’Estar-
tit, Torroella de Montgrí i Girona.

L’establiment de les noves expedicions exprés s’ha dut a terme mitjançant la mo-
dificació del servei regular esmentat, d’acord amb el procediment establert a l’efecte 
pel Reglament de la Llei 12/1987,de regulació del transport de viatgers per carrete-
ra mitjançant vehicles de motor, i amb audiència del conjunt de municipis afectats.

Pel que fa al cost del servei per al Departament de Territori i Sostenibilitat, abans 
de l’entrada en servei de la nova configuració com a servei exprés dins de la conces-
sió esmentada a l’any 2015 es realitzaven les aportacions següents per les expedici-
ons que es detallen:

Any 2015
– Per a l’any 2015 es va preveure una aportació màxima al finançament del dèfi-

cit d’explotació de 162.070,70 per als serveis següents:
– 70.552,18 € del servei Estartit - Verges - Cervià de Ter - Girona corresponent 

a 63.000 km i 1625 hores i un mínim de 48.670,15 € de recaptació per billetatge
– 9.327,86 € del servei Verges - Vilopriu - Girona corresponent a 9.776 km i 208 

hores de servei i un mínim de 6216,25 € de recaptació per billetatge
– 7.839,13 € del servei Estartit - Flaçà corresponent a 7.750 km i 167 hores de 

servei i un mínim de 4.874,27 € de recaptació per billetatge
– 74.351,53 € del servei Estartit - Torroella - Girona corresponent a 48.000 km i 

1250 hores de servei i un mínim de 12.302,42 € de recaptació per billetatge

Any 2016
El 4 de juliol de 2016 es van posar en marxa les millores de servei amb l’esta-

bliment de:
– Quatre noves expedicions diàries de dilluns a divendres feiners tot l’any entre 

l’Estartit i Girona
– Tres noves expedicions diàries de dilluns a divendres feiners tot l’any de Gi-

rona a l’Estartit
– Una expedició diària de dilluns a divendres de Sant Jordi Desvalls a l’Estartit
– Sis expedicions d’anada i sis de tornada els diumenges i festius de tot l’any ex-

cepte Nadal i Cap d’any
El 4 de juliol de 2016, paral·lelament, es va posar en marxa un abonament mul-

tiviatge multipersonal T10/120 amb suport sense contacte i validació telemàtica a 
un import únic.

Per al 2016 es va preveure una aportació màxima al finançament del dèficit d’ex-
plotació de 272.482,23 € pels serveis següents:

– 70.552,18 € del servei Estartit - Verges - Cervià de Ter - Girona corresponent 
a 63.000 km i 1625 hores i un mínim de 48.670,15 € de recaptació per billetatge

– 9.327,86 € del servei Verges - Vilopriu - Girona corresponent a 9.776 km i 208 
hores de servei i un mínim de 6216,25 € de recaptació per billetatge

– 7.839,13 € del servei Estartit - Flaçà corresponent a 7.750 km i 167 hores de 
servei i un mínim de 4.874,27 € de recaptació per billetatge

– 74.351,53 € del servei Estartit - Torroella - Girona corresponent a 48.000 km i 
1250 hores de servei i un mínim de 12.302,42 € de recaptació per billetatge

– 74.657,53 € del servei expres.cat Estartit - Girona corresponent a mig any de 
servei

– 35.700 € per compensació de menyscapte per l’establiment de la targeta T10/120 
amb previsió de 21.000 viatgers per mig any de servei
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Any 2017
Per a l’any 2017 s’ha previst una aportació màxima al finançament del dèficit 

d’explotació de 382.786,15 € pels serveis següents:
– 70.552,18 € del servei Estartit - Verges - Cervià de Ter - Girona corresponent a 

63.000 km i 1625 hores i 48.670,15 € de recaptació per billetatge
– 9.327,86 € del servei Verges - Vilopriu - Girona corresponent a 9.776 km i 208 

hores de servei i 6216,25 € de recaptació per billetatge
– 7.839,13 € del servei Estartit - Flaçà corresponent a 7.750 km i 167 hores de 

servei i un mínim de 4.874,27 € de recaptació per billetatge
– 74.351,53 € del servei Estartit - Torroella - Girona corresponent a 48.000 km, 

1250 hores de servei i un mínim de 12.302,42 € de recaptació per billetatge
– 149.315,45 € del servei expres.cat Estartit - Girona corresponent a 90.888 km, 

2526 hores de servei i un mínim de 33.974,80 € de recaptació per billetatge
– 71.400,00 € per compensació de menyscapte per l’establiment de la targeta 

T10/120 amb previsió de 42.000 viatgers
En tot cas les aportacions corresponents al 2017, a partir de les aportacions mà-

ximes esmentades, seran liquidades d’acord amb el contracte programa formalitzat 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’empresa operadora a partir de les 
dades reals de prestació del servei.

Barcelona, 24 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei 
que connecta per carretera Girona amb Torroella de Montgrí i 
l’Estartit el 2015 i el 2016 i la previsió del cost per al 2017
314-08193/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08192/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers del servei que connectava Girona amb Torroella de Montgrí i 
l’Estartit el 2015 i el 2016 i la previsió per al 2017
314-08194/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08192/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams 
de concentració d’accidents que hi ha a les carreteres en data del 
gener del 2017
314-08195/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08195/11 us in-
formo del següent:

El Govern analitza els Trams de Concentració d’Accidents (TCA) existents a les 
carreteres de la seva titularitat. D’acord amb la darrera relació existent, que corres-
pon al període o quinquenni d’identificació 2010-2014, hi havia 27 TCA de primer 
ordre a les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams 
de concentració d’accidents degudament senyalitzats que hi ha a les 
carreteres en data del gener del 2017
314-08196/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08196/11 us in-
formo del següent:

A les carreteres de titularitat de la Generalitat no es senyalitzen, a nivell infor-
matiu, els trams de concentració d’accidents. Els trams de concentració d’accidents 
s’analitzen i es vetlla per tal s’estableixi la senyalització (de codi, d’orientació, etc.) 
i l’abalisament adequat.

Barcelona, 25 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents lleus que han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
314-08197/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08197/11 i 
314-08198/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei 
Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

El nombre d’accidents lleus i greus que han tingut lloc a les carreteres catalanes 
durant el 2015 i el 2016 han estat:

2015 2016

Accidents greus 863 799
Accidents lleus 7.144 7.338

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents greus que han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
314-08198/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08197/11.



BOPC 408
12 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
Servei Català de Trànsit per a determinar un tram de concentració 
d’accidents en una carretera
314-08199/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08199/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Per determinar un tram de concentració d’accidents s’utilitzen dos criteris. En 

ambdós casos es tenen en compte els accidents que hagin produït víctimes mortals 
i greus en un període de 5 anys.

Criteris per determinar un tram de concentració d’accidents
1. Densitat espacial d’accidents mortals i greus
A través del càlcul de la densitat d’accidents mortals i greus (accidents mg) en 

un tram:

Densitataccidents mg = Accidents mgtram / Longitudtram

i, comparant-ho amb la distribució de referència (normal) s’obtenen aquells trams 
de diferents longituds en els que la densitat que presenten s’escapa de la distribu-
ció Normal pel límit superior per trams de les mateixes característiques físiques. 
Aquests representen els trams on els accidents es pot considerar que estan molt junts 
i, per tant, que la ubicació en qüestió (el tram) pot eventualment tenir alguna influèn-
cia en la producció d’accidents.

Interval de Confiança = μ ± 2.5σ

on μ és la mitjana de la distribució Normal dels trams implicats i σ la variància 
d’aquesta mostra.

2. Índex de perillositat greu
A través del càlcul de l’índex de perillositat (IP) greu:

IPgreu = Accidents mgtram / Vehicles kmtram

pels trams candidats anteriors, que, es comparen amb la distribució de Poisson de 
referència per determinar quins índexs de perillositat resulten anormalment elevats.

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trams de 
carreteres que han tingut el nombre més gran d’accidents el 2015 i el 
2016
314-08200/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08200/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La base de dades d’accidents del Servei Català de Trànsit és d’accidents amb 

víctimes.
Els trams amb major nombre d’accidents amb víctimes al 2015 (de qualsevol 

grau de victimització) són: 

Via PK Inicial PK Final Concentració Accidents Distància en km

C-58 0.0 3.0 137.3 412 3.0
A-2 607.0 610.0 100.0 300 3.0

C-17 1.0 4.0 94.3 283 3.0
C-31 195.5 198.5 92.3 277 3.0
B-10 2.1 5.1 91.7 275 3.0
A-2 602.0 605.0 88.7 266 3.0
B-20 14.0 17.0 88.0 264 3.0
C-58 4.0 7.0 87.7 263 3.0
C-245 10.0 13.0 87.3 262 3.0
C-17 15.5 19.5 63.0 252 4.0
B-20 8.4 11.5 80.0 248 3.1
C-32 60.0 63.0 82.0 246 3.0
B-10 6.2 9.8 67.8 244 3.6
C-58 10.0 13.0 81.0 243 3.0
C-31 209.0 212.0 75.0 225 3.0
B-23 0.0 3.0 69.0 207 3.0
B-30 8.0 11.0 66.3 199 3.0
B-20 5.0 8.0 65.3 196 3.0
AP-7 145.0 148.0 63.7 191 3.0
AP-7 159.0 162.0 63.0 189 3.0
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Els trams amb major nombre d’accidents amb víctimes al 2016 (de qualsevol 
grau de victimització) són: 

Via PK Inicial PK Final Concentració Accidents Distància en km

C-58 0.0 3.0 134.0 402 3.0
A-2 607.0 610.0 107.7 323 3.0
C-17 1.0 4.0 100.3 301 3.0
B-10 2.1 5.1 98.3 295 3.0
C-31 195.5 198.5 97.7 293 3.0
C-32 60.0 63.0 97.3 292 3.0
A-2 602.0 605.0 95.7 287 3.0
C-245 10.0 13.0 95.3 286 3.0
B-20 14.0 17.0 88.0 264 3.0
C-58 4.0 7.0 86.7 260 3.0
C-31 207.5 210.5 85.7 257 3.0
C-58 10.0 13.0 85.3 256 3.0
B-20 8.4 11.5 80.0 248 3.1
B-10 6.2 9.8 67.8 244 3.6
B-23 0.0 3.0 79.3 238 3.0
C-17 16.0 19.5 67.7 237 3.5
B-30 8.0 11.0 68.3 205 3.0
AP-7 145.0 148.0 67.0 201 3.0
N-II 631.8 635.0 62.5 200 3.2
B-20 5.0 8.0 65.7 197 3.0

No obstant això, si es fa la definició de les carreteres més accidentògenes tenint 
en compte el nombre de vehicles en relació amb l’accidentalitat (morts i ferits greus) 
dels darrers 3 anys, dades que publica l’EuroRap, de la qual el Servei Català de 
Trànsit n’és membre, les carreteres més accidentògenes són: 

Tram

Via Punt inicial Punt final

C-58 Barcelona (X C-33, X C-17) Cerdanyola del Vallès(X A-P7)
B-10 Nus de la Trinitat Enllaç B-20, A-2, C-32
A-2 Enllaç amb AP-2 Enllaç B-20, B-10, C-32
C-31 El Prat del Llobregat (X C-32B, X C-31C) L’Hospitalet (Gran Via, límit TM 

Barcelona)
BV-1432 Granollers (X C-1415b) Lliça d’Amunt (X BV-1602)
C-58 Terrassa (X B-120) Vacarisses (X C-16)
B-210 Viladecans (X B-204) Gavà (X Riera de les Canyes)
C-17 Mollet del Vallés (X C-59) Llicà de Vall (X C-155)
N-150 Cerdanyola del Vallés (X A-P7, X C-58) Sabadell (X C-1413a)
C-32  
(inc. B20)

Sitges (X C-246) Esplugues (X B-23)

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents en carretera causats per l’alcoholèmia el 2015 i el 2016
314-08201/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08201/11 i 
314-08202/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei 
Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

Tècnicament, l’alcoholèmia i el consum de drogues són un factor concurrent en 
els accidents, però no una causa directa.

Nombre d’accidents amb víctimes

Factors concurrents en accidents amb víctimes 2015 2016

Presència d’alcohol en el conductor 480 486
Presència de drogues en el conductor 27 36

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents en carretera causats pel consum de drogues el 2015 i el 
2016
314-08202/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08201/11.

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents en carretera causats per circular a alta velocitat el 2015 i 
el 2016
314-08203/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08203/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Es considera excés de velocitat aquella velocitat excessiva que supera els límits 

reglamentaris.

Nombre d’accidents amb víctimes

Factor concurrent 2015 2016

Excés de velocitat 1.093 1.290

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents en carretera causats per distraccions el 2015 i el 2016
314-08204/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08204/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Es consideren distraccions aquells factors que poden afectar a l’atenció del con-

ductor. Són factors concurrents, no causa directa dels accidents.
 

Nombre d’accidents amb víctimes

Factor concurrent 2015 2016

Distraccions (factor que pot afectar l’atenció  
del conductor)

2.027 2.225

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents en carretera en què algun dels ocupants del vehicle no 
portava el cinturó de seguretat el 2015 i el 2016
314-08205/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08205/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre d’accidents amb víctimes en els quals algun dels ocupants no tenia 

posat el cinturó de seguretat és: 
2015: 189
2016: 155

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de fer 
alguna campanya de conscienciació relacionada amb la seguretat en 
els desplaçaments per a l’estiu del 2017
314-08206/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08206/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El Servei Català de Trànsit durà a terme una campanya de conscienciació sobre 

la seguretat en els desplaçaments cara a l’estiu de 2017 basada en l’objectiu de la 
Visió Zero.

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions per excés de velocitat que s’han tramitat el 2015 i el 2016 i 
la recaptació obtinguda
314-08207/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08207/11 i 
314-08208/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei 
Català de Trànsit.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

El nombre sancions tramitades i recaptades durant el 2015 i el 2016: 
 

Any de denúncia

2015 2016

Sancions fermes per excés de velocitat 635.735 610.067
Import recaptat de sancions fermes per excés de 
velocitat 39.464.836 € 31.915.015 €
Sancions fermes excloent les d’excés  
de velocitat 273.053 259.482
Import recaptat de sancions fermes excloent les d’excés 
de velocitat 29.433.072 € 21.694.983 €

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions per infraccions de trànsit diferents de l’excés de velocitat 
que s’han tramitat el 2015 i el 2016 i la recaptació obtinguda
314-08208/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08207/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
recaptada pel cobrament de taxes pels atestats d’accidents en 
cadascun dels cossos de seguretat
314-08209/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08209/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 

i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que modifica la 
llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, va fixar una taxa per a 
l’obtenció de l’informe de comunicat d’accidents de trànsit elaborat pel cos de Mos-
sos d’Esquadra.

L’import ingressat per aquest concepte és el següent: 

Any Total 

Des del 10/05/2012 fins al 31/12/2012 388.917,75 €
2013 679.878,00 €
2014 711.635,35 €
2015 736.948,15 €
2016 853.821,20 €
Total 3.371.200,45 €

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els Mossos d’Esquadra no van poder accedir a la Universitat 
Autònoma de Barcelona l’1 de març de 2017
314-08230/11

Proponent: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08230/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
L’actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra dins del recinte 

del campus de la UAB es regeix pel Protocol de col·laboració entre el Departament 
d’Interior, mitjançant la Direcció General de la Policia, i la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en matèria de seguretat pública, de 22 d’abril de 2013.

L’acord segon de l’esmentat Protocol de col·laboració estableix que «Qualsevol 
actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra que hagi de realitzar-se 
en l’exercici de les seves funcions dins del campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona o altres espais universitaris d’aquesta, requereix la prèvia autorització del/
de la rector/a o de la persona a la que es delegui a aquest efecte.»

L’acord tercer contempla els supòsits en els quals no serà necessària l’autorització 
prèvia i l’acord quart completa els supòsits d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra 
dins del campus de la UAB, en els termes següents: «El/la rector/a de la Universitat 
Autònoma de Barcelona o la persona que es delegui, haurà de requerir expressament 
la intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, en la forma i ter-
mes establerts a l’annex, per la resta de supòsits no previstos en aquest Protocol i que 
pugin derivar en desordres públics, danys o usurpació de béns immobles i sempre 
i quan la seva afectació no depassi l’àmbit espacial del Campus de la Universitat ni 
altres recintes universitaris de la mateixa».

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha de regir-se pels principis de 
congruència, oportunitat i proporcionalitat en totes les seves intervencions, per la 
qual cosa, abans de la intervenció, que en aquestes circumstàncies hagués requerit 
una possible utilització de la força, va ser necessari esgotar tots els mecanismes pre-
vis per evitar una escalada del conflicte.

Aquest cos policial estava present durant aquests esdeveniments i atent al seu 
desenvolupament. Existia un dispositiu policial preparat per actuar en cas d’haver 
estat imprescindible la intervenció policial. En aquests fets van estar presents efec-
tius de mediació per tractar de resoldre els conflictes abans de recórrer a mitjans 
més contundents o a l’ús de la força, i existia en tot moment la intervenció del servei 
de seguretat privada d’aquest organisme.

No obstant això, les parts signants del protocol de col·laboració esmentat revisa-
ran conjuntament el seu contingut a fi d’augmentar la seguretat i en la mesura que 
sigui possible, millorar la resposta policial davant esdeveniments com els que s’han 
produït recentment.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar la dotació de professionals sanitaris dels centres 
d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell)
314-08231/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-08231/11 a 
314-08236/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
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El Govern de la Generalitat de Catalunya assumeix les responsabilitats de les ac-
tuacions dels departaments i organismes que en depenen, com és el cas de l’atenció 
sanitària als ciutadans de Tàrrega i Balaguer.

La dotació de recursos humans que disposen les àrees bàsiques de salut (ABS) 
de Balaguer i Tàrrega s’adequa a les necessitats de la demanda, tot i que pot variar 
en funció de la pressió assistencial i dels períodes estacionals.

Les assignacions de recursos disponibles corresponents a les comarques de No-
guera i l’Urgell, s’ajusten d’acord amb les recomanacions de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i les recomanacions del Pla estratègic 
d’atenció primària i salut comunitària. A l’hora de l’assignació de recursos es con-
templen paràmetres relacionats amb l’envelliment de la població i la dispersió que 
determinen notablement el volum dels recursos.

Actualment no existeix cap sobresaturació relacionada amb l’activitat habitual i, 
per tant, no ha estat necessari l’adopció de mesures extraordinàries. Sí que en incre-
ments temporals d’activitat s’ha augmentat la dotació dels recursos sanitaris i pro-
fessionals per a millorar l’atenció sanitària dels ciutadans d’aquests territoris.

Tot i això, hores d’ara s’està fent un monitoratge de la demanda i els recursos es-
merçats per prendre les decisions organitzatives i de gestió corresponents, seguint 
les directrius del nou pla estratègic d’atenció primària i salut comunitària que ac-
tualment s’està elaborant per a tot Catalunya.

Pel que fa a l’atenció urgent, els professionals de les ABS de Tàrrega i Balaguer 
desenvolupen satisfactòriament les seves tasques assistencials contínues i perma-
nents. Puntualment, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) reforça i comple-
menta els equips d’atenció primària (EAP).

La resposta a les urgències i emergències correspon tant al SEM com als serveis 
d’urgències d’atenció primària, segons les necessitats clíniques i assistencials, com 
ara la gravetat del cas o el temps de resposta previsible, així com les instruccions 
rebudes per part de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM.

La unitat de suport que hi ha actualment a les ABS de Tàrrega i Balaguer, con-
tractada per l’Institut Català de la Salut (ICS), té com a tasca principal atendre les 
emergències sanitàries que es produeixen en l’àrea determinada i sempre es prio-
ritza l’atenció de l’emergència. El SEM actua com a dispositiu de suport a l’atenció 
continuada.

Barcelona, 5 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de 
la responsabilitat en cas d’incidents greus als centres d’atenció 
primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell) per manca de 
professionals
314-08232/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08231/11.



BOPC 408
12 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la penalització 
dels professionals si es retarda l’atenció dels pacients dels centres 
d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell)
314-08233/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08231/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de 
l’ús del Servei d’Emergències Mèdiques per a cobrir les assistències 
urgents als centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i 
Tàrrega (Urgell)
314-08234/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08231/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte 
la dispersió i l’envelliment de la població de la Noguera i l’Urgell a 
l’hora d’assignar-hi recursos
314-08235/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08231/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport i l’atenció 
als treballadors sanitaris sobresaturats per les retallades del 
Departament de Salut
314-08236/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08231/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives de l’atenció primària per a fer front a l’increment 
d’al·lèrgies
314-08319/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-08319/11 a 
314-08320/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

La causa principal de l’al·lèrgia al pol·len és generalment per l’exposició a aquest 
l’al·lergen. El pol·len prové dels arbres i plantes que són presents als carrers, parcs 
i jardins, així com als espais agrícoles i forestals de les localitats de tot Catalunya. 
Per tant, les mesures preventives dutes a terme des del Departament de Salut es cen-
tren en actuacions informatives amb l’objectiu de fer arribar a la ciutadania recoma-
nacions i consells de salut per tal de prevenir aquest tipus d’al·lèrgies.

En el web de Canal Salut es poden consultar diferents consells adreçats a la 
ciutadania (http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/allergies/allergies/prevencio/), 
així com també en el web del Departament de Territori i Sostenibilitat, Xarxa Aero-
biològica de Catalunya (XAC), Predicció dels nivells de pol·len (http://mediambient.
gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/xac/).

Les persones afectades per al·lèrgia reben l’atenció adequada a la seva patologia 
en els centres sanitaris. Aquesta atenció inclou tractament farmacològic i recoma-
nacions per disminuir l’exposició a l’al·lergen.

En general, les mesures preventives i assistencials que s’estan duent a terme són 
les habituals de control de l’activitat, dels professionals i dels serveis, tot i que en 
cada territori es fan actuacions específiques, en funció de la incidència de les al·lèr-
gies en el seu àmbit:

– Facilitar informació i consells de salut per prevenir les al·lèrgies
– Educació sanitària en les consultes a les persones amb que han estat diagnos-

ticades d’al·lèrgia.
– Monitorització contínua de les unitats de cures intensives, consultes i hospita-

litzacions relacionades amb problemes d’al·lèrgies, per si fos necessari reforçar els 
serveis ja existents.

– Col·laboració constant entre els equips d’atenció primària i els serveis d’atenció 
especialitzada hospitalària.

– Posada en marxa a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau d’un recurs de con-
sulta externa per adults que dona cobertura a tot tipus d’al·lèrgies.

– Campanyes informatives als llocs web amb consells específics amb informació 
dels llocs en els quals es troba la concentració dels principals pòl·lens. Missatges a 
les xarxes socials. Informació a les pantalles de les sales d’espera dels centres sa-
nitaris.

– Actuacions per facilitar l’accés a visita preferent en aquells casos amb criteris 
de derivació a valoració per part de l’atenció especialitzada.

–Ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per tal de millorar 
l’agilitat en els contactes amb els pacients controlats pels serveis sanitaris.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/allergies/allergies/prevencio/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/xac/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/xac/
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– Reunions periòdiques amb l’atenció primària per tal de reforçar els coneixe-
ments de la patologia al·lèrgica i les seves derivacions, per tal que el pacient al·lèrgic 
pugui ser valorat en la seva totalitat evitant derivacions fragmentades.

– Educació sanitària des de la consulta d’Infermeria.

Barcelona, 20 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a fer front a l’increment de les al·lèrgies
314-08320/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08319/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats 
pel brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del 
Vallès
314-08321/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-08321/11 a 
314-08322/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El brot epidèmic de gastroenteritis aguda que ha afectat a l’escola Avenç de Sant 
Cugat del Vallès ha estat causat per Norovirus, que s’ha aïllat en mostres de femta 
de malalts. Norovirus té una dosi infectiva molt baixa i s’elimina pels vòmits i la 
femta, sobretot durant la malaltia, però els infectats poden eliminar virus per la fem-
ta unes hores abans d’iniciar els símptomes i uns dos dies després de l’últim símpto-
ma, i a vegades fins i tot en més dies. Pot haver-hi, a més a més, portadors de virus 
sense haver tingut símptomes.

Tant un malalt amb gastroenteritis per Norovirus com un portador sense símpto-
mes poden contaminar superfícies o aliments, i així transmetre la infecció a d’altres 
persones sanes. És molt important que els malalts estiguin almenys 48 hores sense 
símptomes abans de tornar a l’escola i que tothom segueixi les mesures higièniques 
recomanades.

El total de persones afectades de gastroenteritis ha estat de 292. Els primers ma-
lalts van aparèixer uns dies abans de la detecció del brot, que va ser el dia 7 de març 
de 2017, dia en el qual es va donar el pic màxim de persones afectades. S’han clas-
sificat com a primaris els malalts que van iniciar símptomes abans de l’11 de març 
de 2017 i secundaris els que ho van fer posteriorment.
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La causa més probable és una toxiinfecció alimentària produïda per una conta-
minació creuada transmesa per aliments servits el dia 7 de març. L’anàlisi epide-
miològica revela que hi ha relació epidemiològica estadísticament significativa amb 
aliments consumits aquest dia.

La contaminació creuada explicaria el pic màxim de malalts el dia 7 i el 8, però 
la transmissió personal i/o a traves de superfícies contaminades explica l’extensió i 
durada del brot.

Quant al pronòstic, tots els malalts detectats han evolucionat favorablement. El 
32% van acudir a un centre sanitari a visitar-se, dos van estar ingressats entre 24 i 
48 hores. Els símptomes han estat mal de panxa (85), vòmits (81%) i diarrees (55%). 
Els símptomes van durar 24 hores de mitjana.

Des del Departament de Salut s’ha actuat des del mateix moment en què es va 
comunicar l’existència d’una sèrie de casos compatibles amb una possible toxiinfec-
ció alimentaria. Immediatament es va iniciar la investigació epidemiològica i es va 
visitar l’escola implicada per realitzar la corresponent inspecció higiènic-sanitària, 
control de manipuladors i presa de mostres, que es van enviar al laboratori de salut 
pública.

Pel tipus de símptomes i per la forma de presentació del brot es va sospitar que 
era d’origen víric. Com a primera actuació, el 8 de març de 2017 es van comunicar 
a l’escola les mesures de prevenció i control, que en resum es basen en incrementar 
les mesures higièniques, com el rentat de mans, incrementar la neteja de superfíci-
es i evicció escolar de malalts, alumnes i treballadors de l’escola (especialment els 
manipuladors d’aliments i monitors de menjador). Aquestes recomanacions es van 
repartir a tota la comunitat educativa. A més, també es van fer arribar a l’escola pu-
blicacions divulgatives relatives al Norovirus amb l’objectiu d’aprofundir el coneixe-
ment de les mesures de prevenció i control entre la comunitat educativa.

En tot moment es va informar de l’evolució del brot, en aquest sentit es va fer una 
nova nota informativa el 16 de març de 2017 per a la comunitat educativa informant 
del nombre d’afectats, de l’evolució clínica, de la causa de la malaltia, en la qual 
s’indicava que els nous malalts detectats eren casos secundaris, és a dir, que podien 
haver-se contagiat a partir d’altres malalts que no havien seguit les mesures recoma-
nades i probablement també a partir d’altres que poguessin ser portadors.

També es va informar que atès que el Norovirus es pot transmetre fàcilment a 
traves d’altres persones malaltes o portadores, era previsible que, tot i extremar les 
mesures, hi hagi encara un degoteig de malalts, i que el contagi també podia do-
nar-se dins les famílies. Per això es va insistir que era imprescindible seguir les me-
sures de control per la prevenció de nous malalts.

Paral·lelament a les mesures recomanades a la comunitat educativa, es van dictar 
mesures especifiques per a les instal·lacions de cuina i menjador d’acord a la inspec-
ció realitzada el dia 8 de març de 2017 a les instal·lacions, de la higiene, de la ma-
nipulació i dels autocontrols de l’establiment. S’ha fet seguiment i verificació de les 
mesures requerides en successives inspeccions de control oficial realitzades a l’es-
cola els dies 10, 13, 20 i 24 de març de 2017.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes 
a terme amb relació al brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de 
Sant Cugat del Vallès
314-08322/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08321/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes davant l’increment de persones en llista d’espera quirúrgica 
i d’operacions garantides a les Terres de l’Ebre
314-08358/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-08358/11 a 
314-08359/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Els percentatges de variació de l’activitat i l’accessibilitat als procediments qui-
rúrgics i proves diagnòstiques en el període 2015-2016 a la Regió Sanitària Terres 
de l’Ebre, són els següents: 

2015-2016 Procediments quirúrgics Proves diagnòstiques

Terres de l’Ebre Catalunya Terres de l’Ebre Catalunya

Activitat realitzada 17% 0,7% 13% 20,6%
Persones en llista d’espera 5,3% 7,6% -29% 15,8%

A dia 31 de desembre de 2016 no hi havia cap pacient de la Regió Sanitària Ter-
res de l’Ebre en llista d’espera per a les intervencions garantides de cataracta, pròtesi 
de maluc i pròtesi de genoll (garantia de 180 dies), ni cap pacient amb una neoplàsia 
de bufeta o pròstata en llista d’espera per un temps superior al període de garantia 
de 60 dies. Tanmateix, hi havia dos pacients en llista d’espera per un termini supe-
rior a la garantia de 45 dies per una neoplàsia de pell i d’òrgans genitals, que van ser 
operats pocs dies després.

La compra d’activitat quirúrgica, de proves diagnòstiques i de consultes externes 
als centres de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre està inclosa en el Pla integral 
per a la millora de llistes d’espera sanitàries.

Per tal de millorar-ne la gestió de les llistes d’espera sanitàries a Catalunya, el 4 
d’abril de 2016 es va presentar el Pla integral per a la millora de llistes d’espera sani-
tàries. El Pla té com a objectiu principal disminuir el nombre de persones en espera 
i el temps mig d’espera. Concretament, es vol reduir a la meitat el temps d’espera en 
proves diagnòstiques i en primeres visites a l’especialista; i reduir un 10% el nombre 
de pacients que esperen per ser operats (absorció de l’increment derivat de la reduc-
ció del 50% del temps d’espera en proves diagnòstiques i en primeres visites espe-
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cialista). Aquests compromisos estaven condicionats a l’aprovació dels pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2016, i s’havien d’assolir en el termini de 12 
mesos a partir de la seva aprovació.

Aquest increment d’activitat es preveia portar-lo a terme a través de centres pú-
blics o entitats sense ànim de lucre, maximitzant la capacitat operativa dels centres 
i prioritzant la resolució per part dels centres referents del territori més propers al 
ciutadà.

Cal dir que tot i no disposar dels recursos addicionals que preveia el pressupost 
de 2016, des del Departament de Salut s’ha treballat per continuar millorant la ges-
tió de les llistes d’espera i reduir els temps d’espera dels ciutadans, per tal de millo-
rar la qualitat de l’atenció sanitària que reben.

El 3 de març de 2017 es va dur a terme la presentació del balanç de les llistes 
d’espera del 2016 el qual mostra que s’ha rebaixat un 26,3% i un 19,7% el nombre de 
persones que superen els temps de garantia i de referència, respectivament, per a ser 
operades durant el 2016, tot i tenir els pressupostos prorrogats.

El Departament de Salut es marca reduir en un any, des de l’aprovació dels pres-
supostos de l’any 2017, un 50% el temps mitjà d’espera en primeres visites a l’espe-
cialista i el de proves diagnòstiques, i reduir un 10% els pacients en llista d’espera 
per intervencions quirúrgiques generats per l’increment derivat de la reducció del 
temps d’espera en el procés diagnòstic.

En procediments amb temps garantits, la xifra de pacients en llista d’espera s’ha 
reduït en 2.223, un 6,5% menys que el 2015. També s’ha escurçat el percentatge de 
persones que superen el temps de garantia per a ser operades. En concret, ha dis-
minuït en 970 els pacients que superen aquest temps màxim d’espera: s’ha passat 
dels 3.684 del 2015 als 2.714 del 2016. I paral·lelament, ha crescut un 2% el volum 
d’intervencions amb un total de 97.938, cosa que suposa 1.907 operacions més que 
el 2015.

Pel que fa als procediments de referència, el nombre de persones per a ser opera-
des que superen aquest temps s’ha reduït un 19,7%, passant dels 16.652 pacients del 
2015 als 13.367 del 2016, és a dir, en 3.285 pacients menys. Durant aquest període 
ha augmentat el volum d’activitat quirúrgica un 0,3%, amb 642 operacions més que 
el 2015.

Pel que fa a les consultes externes, s’han realitzat 160.538 visites addicionals (un 
8% més d’activitat que al 2015), cosa que s’ha traduït en 124.694 pacients menys en 
llista d’espera (-19% respecte l’any anterior). El temps d’espera mitjà és de 152 dies 
(també menor al del 2015). Per últim, en aquest àmbit, el 2016 s’ha tancat amb prop 
de 50.000 pacients menys (en concret, 49.700) que superen el període de referència: 
així, al 2015 n’hi havia 249.631, mentre que l’any passat la xifra era de 199.931, un 
20% menys que l’any anterior.

Pel que fa a les proves diagnòstiques, s’han realitzat 121.716 proves addicio-
nals (un 20,7% més respecte el 2015), el que s’ha traduït en prop de 10.000 pa-
cients menys –en concret, 9.694– en llista d’espera (-6,7% respecte l’any anterior). 
El temps d’espera és de 85 dies de mitjana i el nombre de pacients que superen el 
període de referència s’ha reduït en 11.560, és a dir, un 22,3% respecte el 2015.

Durant el 2016 i amb els pressupostos prorrogats (8.467 M€), el Departament 
de Salut ha superat el volum d’activitat en cirurgia programada i urgent fet el 2010, 
l’any amb el pressupost de Salut més alt de la història amb 9.875 M€. En concret, 
el volum d’activitat ha crescut en un 13,6%, passant d’un total de 357.439 cirurgies 
programades i urgents el 2010 a la xifra estimada de 406.214 el 2016.

Dels més de 57 M€ del pla de xoc, Salut destinarà el gruix de recursos, concre-
tament 41 M€, en 10 procediments que concentren més del 50% dels pacients fora 
del temps establert, que són els de pròtesis de genoll; herniorrafia inguinal/femoral; 
hernies umbilical, incisional i altres; reparacions articulars; cirurgia instrumentada 
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del raquis; cirurgia reparadora de la pell i teguments; operacions de mama, opera-
cions del sistema nerviós central; obesitat mòrbida i cirurgia maxil·lofacial.

A més de l’increment de l’activitat, els altres 3 eixos d’actuació del Pla, que s’han 
realitzat els següents:

– L’apoderament de l’atenció primària. S’ha dotat l’atenció primària de capaci-
tat de programació directa de primeres visites a consultes externes (una proporció 
de les visites equivalent a uns 34 milions d’euros del pressupost destinat a aquestes 
visites), i d’augmentat la seva capacitat de resolució en l’atenció als pacients crònics 
i als pacients que són derivats a consultes externes hospitalàries. Aquestes es van 
desplegar a partir de setembre de 2016.

– La gestió proactiva dels pacients en llista d’espera. Des dels centres s’ofereix 
un document informatiu d’indicació d’intervenció als pacients en el moment de ser 
inclosos en llista i se’ls comunica i ofereix alternatives d’intervenció abans que aca-
bi el temps de referència. Aquestes actuacions s’han desplegat a partir del setembre 
de 2016.

– Informació més accessible. Des del mes de juny de 2016 es publiquen per pri-
mer cop semestralment les llistes actualitzades al web del CatSalut en format de 
dades obertes, de manera que es pot consultar, per exemple, el volum de pacients en 
espera i el temps mig d’espera, amb desglossament per centre i tipus d’intervenció o 
prova. Aquest nou format de dades obertes es pot consultar al web del CatSalut. A la 
vegada, a partir de juliol de 2016 es publica la informació de manera individual de 
les persones que estan en llista a La Meva Salut (motiu i data d’inclusió).

A més, a partir del mes de maig del 2017, el CatSalut començarà un programa 
d’avaluació en el qual es comunicarà activament els pacients operats per pròtesis de 
genoll per valorar la qualitat i els resultats en salut.

D’altra banda, a partir del mes de juliol del 2017, el CatSalut publicarà mensu-
alment les dades obertes per centres. S’inclourà el volum de pacients en espera i el 
temps mitjà d’espera per intervenció quirúrgica, les proves diagnòstiques i les con-
sultes externes.

Barcelona, 6 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes davant l’increment de persones en llista d’espera quirúrgica 
i d’operacions garantides a les Terres de l’Ebre
314-08359/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08358/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
desenvolupament del Pla especial de reordenació i millora del barri 
de la Mina, de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès)
314-08373/11

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-08373/11, conjuntament amb la de número de tramitació 314-08374/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que el Pla Especial de Reordenació i Millora del barri de la Mina 
estableix en el seu Pla d’Etapes quatre programes d’execució que corresponen a ob-
jectius i actuacions diferents, en funció de la naturalesa pròpia de la seva finalitat i 
localització espacial.

Amb tot, ja s’han portat a terme les obres relatives al programa d’urbanització 
d’espais lliures i carrers del barri i el programa de remodelació i de construcció de 
l’espai central.

També us faig saber que ja s’ha finalitzat el programa d’actuacions sobre la reha-
bilitació dels habitatges pel què fa a la instal·lació dels ascensors i actuacions sobre 
la millora de l’organització de les escales de veïns, cosa que ha permès passar de 80 
famílies a 40 famílies millorant la seva qualitat de vida. Per altra banda, estem pen-
dents d’iniciar les actuacions de manteniment i rehabilitació habituals i l’adaptació 
dels habitatges a les normatives considerades prioritàries.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es 
troba el projecte d’enderroc de l’edifici Venus del barri de la Mina, 
de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), i sobre l’allotjament dels seus 
ocupants
314-08374/11

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08373/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats 
que col·laboren amb el Departament de Justícia en els projectes 
i programes de reinserció i rehabilitació d’interns de centres 
penitenciaris
314-08428/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08428/11 us in-
formo del següent:

Les entitats que col·laboren amb el Departament de Justícia en la realització de 
projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internes en centres pe-
nitenciaris i alliberades condicionals, ja sigui mitjançant la concessió de subven-
cions, acords de col·laboració o actuacions de voluntariat social, són les següents:

ACATHI (Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i 
Transsexuals Immigrants)

Asociación Alperroverde
Asociación Educación para la Paz
Asociación Musical Résonnance - España
Asociación Reto a la Esperanza
Associació Alba Maresme (ASALMA)
Associació Andròmines
Associació Brahma Kumaris
Associació Cedre per a la Promoció Social
Associació Centre Obert Heura Gràcia
Associació Ciutadana Antisida de Catalunya
Associació Comunitària Antisida de Girona
Associació d’Acció Social La Vinya
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
Associació de Veïns Vic-Remei de Manresa
Associació Esportiva Ciutat Vella
Associació Lligam
Associació MENSE, Salut i Prevenció
Associació Moviment i Creació - El Mirall
Asociación Niños sin Barreras
Associació Per La Participació Acció el Moviment Social
Associació Social i Cristiana de Voluntaris de Presons
Associació Teràpia a l’Abast
Associació Alcohòlics Rehabilitats de Lleida (ARLLE)
ASVOL (Associació de Gent Gran Voluntària en Ciència i Cultura, Informàtica 

i Àmbit Social)
Capellania Catòlica de Tarragona
Caritas Diocesana de Girona
Càritas Diocesana de Barcelona
Club d’Escacs Banyoles
Club Escacs Adejo
Compañía Hijas de la Caridad - Llar de Pau
Compañía Hijas de la Caridad - Obra Social Santa Lluïsa de Marillac
Consell Català de l’Esport
Consorci per a la Normalització Lingüística
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Creu Roja Espanyola
Cruz Roja Española a Catalunya
Departament de Cultura
Departament d’Empresa i Ocupació (ACTIC)
Dona i Presó
EnVi Associació
FAGiC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya)
Federació Autoescoles de Catalunya
Federació de persones sordes de Catalunya
Federació Salut Mental Catalunya
Fundació Àmbit Prevenció
Fundació APIP-ACAM
Fundació APIP-ACAM
Fundació Autònoma Solidària
Fundació Barcelona Olímpica
Fundació ESADE
Fundació Esportsalus
Fundació Mambré
Fundació Orquestra Simfònica Del Vallès
Fundació Privada Ared
Fundació Privada Catalana de Futbol
Fundació Privada Ficat
Fundació Privada Gentis
Fundació Privada Pare Manel
Fundació Privada per l’esport i l’educació de Barcelona
Fundació Privada Taller de Músics
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola
Grupo De Trabajo Sobre Tratamientos del VIH
INEFC (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya)
INTRESS
Justícia i Pau
Narcòtics Anònims
Oficina de Voluntaris del BBVA
ONA BAGES, SCCL
Orden Bienaventurada Virgen Maria de la Merced
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Pastoral Penitenciària de Lleida
Penguin Random House, SA
Planeta Med SL - Parallel 40
Positivas Can SL
REMAR Catalunya
Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona
Stop Accidentes
Suara Serveis, SCCL
Tercania suport social amb animals
TRACE, Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral
Universitat de Barcelona
Universitat de Lleida
Universitat de Vic
Universitat Pompeu Fabra
World Prem

Barcelona, 28 d’abril de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia



BOPC 408
12 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
col·laboren amb els serveis penitenciaris en els programes i la 
contractació de serveis i programes ja consolidats
314-08429/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 58393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08429/11 us in-
formo del següent:

Les entitats que col·laboren amb els Serveis Penitenciaris mitjançant contractació 
pública, són les següents:

AGI (Assistència i Gestió Integral)
AMISI, Associació per a la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants
APIP-ACAM
Asociación de Asistencia Integral Lagunduz
Associació Alba
Associació Ethos
Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (AREP)
Associació per a la Salut Familiar i Comunitària Ventijol
Associació Social Andròmines
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (Audir)
Associació Alcohòlics Rehabilitats de Lleida (ARLLE)
Casa d’acollida Cal Salvador
CECAS (Centre Català de Solidaritat. Fundació Privada)
Centre d’Estudis de l’Esplai
Coordinadora contra la marginació
Creación Positiva
Diginewspressolutions
Dincat, Federació
Dra. Margarita Corominas - Neurofeedback
El Safareig
Federació Catalana de Voluntariat Social
Filles de la Caritat
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Ciutat i Valors
Fundació Germà Tomàs Canet
Fundació Gresol Projecte Home
Fundació Institut de Reinserció Social (IRES)
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Privada Marianao
Fundació Privada pel Suport Social i solidari
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola
Fundació Vicki Bernadet
Findación CEPAIM
Grup Esplai Blanquerna
Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L.
Sra. Núria Fabra i Fres - Dinamització de la Taula de Participació social
Tamaia Viure Sense Violència, SCCL

Barcelona, 28 d’abril de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els programes musicals 
que s’emeten de matinada als canals de televisió de la Corporació
316-00048/11

Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 58348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 316-00048/11, que incorpora alhora un 
total de 15 preguntes, sobre els programes musicals que s’emeten de matinada als 
canals de televisió de la CCMA, presentada per la presidenta del grup parlamentari 
CUP-CC, Sra. Mireia Boya e Busquet i pel portaveu del grup parlamentari CUP-
CC, Sr. Albert Botran i Pahissa,

Resposta
Amb relació a la data a partir de la qual s’emeten els programes de música de 

matinada del tipus Jazz a l’estudi, Blues a l’estudi i Ritmes a l’estudi, aquests progra-
mes s’emeten des del 14 de febrer del 2011, havent-se gravat un total de 165 capítols.

Pel que fa als autors i als contractes d’edició signats, s’ha de fer constar que un 
total de 268 autors han signat contractes d’edició, per un total de 1.569 obres musi-
cals que han generat els corresponents contractes d’edició. Aquests contractes d’edi-
ció es signen entre l’autor de l’obra musical i l’empresa administradora de l’editorial.

Amb relació als percentatges de distribució dels drets, s’ha de fer constar que, 
d’acord amb els contractes vigents, un 50% s’atribueix a l’autor de l’obra musical i 
l’altre 50% es correspon al dret editorial. En el cas de l’existència de coedició, el dret 
editorial s’atribueix d’acord amb els pactes o acords de coedició que, en el decurs 
del període d’emissió dels programes musicals que interessen al grup parlamentari, 
s’apliquen en una mitjana del 30% meritat a favor de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i un 20% es merita a favor de l’altra part coeditora.

En el decurs del temps d’emissió d’aquests programes, i fins a 31 de desembre 
de 2016, s’han emès un total de 5.841 hores, 44 minuts i 45 segons. Pel que fa als 
temps efectiu en relació al total de músiques emeses per TV3, a què fa referència les 
preguntes del grup parlamentari, s’ha de fer constar que un 40% de mitjana corres-
pon als programes musicals emesos de matinada per TV3. Cal precisar que aquest 
percentatge és una mitjana, obtinguda amb més precisió en els darrers anys atesos 
els mecanismes d’automatisme incorporats a la gestió d’aquests drets, i pot presen-
tar algunes oscil·lacions al llarg del període d’emissió d’aquests programes. Pel que 
fa al temps efectiu en relació al total de músiques emeses per TV3, a què fa referèn-
cia les preguntes del grup parlamentari, s’ha de fer constar que un 47% de mitjana 
correspon a obres musicals editades per TV3, dels quals el 40% són obres musicals 
emeses pels programes musicals emesos de matinada per TV3.

Amb relació a les quantitats anuals ha pagat TV3 a SGAE des que s’emeten 
aquests programes musicals emesos de matinada, i atès que aquesta demanda d’in-
formació es repeteix de manera idèntica en quatre de les quinze preguntes, es faci-
lita a continuació aquestes dades de manera conjunta, i fins l’any 2015 atès que es 
tracta de la darrera liquidació definitiva practicada:
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

8.823.881 8.619.174 7.573.447 6.711.504 6.850.230 7.436.112 46.014.348 

Amb relació a les quantitats anuals que la SGAE ha retornat a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en tant que titular de drets d’edició, per aquests 
programes musicals emesos de matinada a TV3, es fa constar la informació següent:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

- 124.597 324.109 764.826 847.132 718.353 885.191 3.664.208 

Amb relació a les quantitats anuals que la SGAE ha retornat a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en tant que titular de drets d’edició, per totes les 
músiques editades per TV3, es fa constar la informació següent:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

284.958 541.874 669.107 979.246 1.035.840 975.381 1.101.793 5.588.199 

Amb relació a les quantitats anuals que la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals ha retornat a l’administrador editorial, en tant que titular dels drets deri-
vats de la gestió del catàleg editorial de TV3, exclosos els retorns derivats per altres 
drets, per aquests programes musicals emesos de matinada a TV3, es fa constar la 
informació següent:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

- 20.770 54.055 127.496 141.217 119.750 147.473 610.761

Amb relació a les quantitats anuals que la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals ha retornat a l’administrador editorial, en tant que titular dels drets deri-
vats de la gestió del catàleg editorial de TV3, exclosos els retorns derivats per altres 
drets, per totes les músiques editades per TV3, es fa constar la informació següent:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

42.272 92.623 113.800 170.085 178.577 170.492 190.793 958.642

En resposta a les tres darreres preguntes que s’hi contenen en la demanda del 
grup parlamentari de CUP-CC, s’ha de fer constar que la decisió de contractar l’ad-
ministració editorial del catàleg musical de TV3 s’emmarca en el poder organitza-
tiu i empresarial de què disposen les empreses filials de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals que actuen amb personalitat jurídica pròpia i independent. 
Decisions que obeeixen fonamentalment a raons organitzatives, de racionalitat de la 
gestió financera i pressupostària, així com d’eficiència en l’assignació de recursos.

Tant la contractació de l’administració editorial del catàleg musical de TV3, com 
la producció dels programes musicals de matinada, s’ha fet d’acord amb la legislació 
vigent així com de les normes i instruccions internes de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en tractar-se en ambdós casos de contractació exclosa de la 
llei de contractes del sector públic.

Barcelona, 2 de maig de 2017
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta del Consell de Govern de la CCMA

1.  En aquestes dades s’ha inclòs tant el personal de plantilla com el personal de substitucions. Cal tenir en 
compte que, si bé s’ha comptabilitat en cada exercici a cada professional una sola vegada,  pot haver professio-
nals que hagin prestat serveis en diverses ocasions, en  diferents centres i/o en diferents categories professio-
nals. Aquest fet pot tenir més incidència en el personal de substitucions.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions dutes a terme per a evitar el tancament de la planta de 
Delphi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00073/11

RETIRADA

Retirada: Joan García González, del GP Cs.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de factors d’ocupabilitat que ha tramitat el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00229/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’itineraris personalitzats d’inserció que ha fet el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00230/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’accions de formació que ha fet el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya en el període 2012-2016
311-00231/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’acreditacions i certificats de professionalitat que ha emès 
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00232/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de participants en accions del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya que han estat inserits laboralment en el període 2012-2016
311-00233/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones que han estat orientades pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00234/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de contactes amb empreses per a inserir desocupats que ha 
fet el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00235/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
transferències per a polítiques d’ocupació que el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha rebut de l’Estat en el període 2010-2016
311-00236/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
transferències per a polítiques d’ocupació que el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha rebut del Fons social europeu en el 
període 2010-2016
311-00237/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
ingressos efectius per a polítiques d’ocupació que el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha percebut del Fons social europeu en el 
període 2010-2015
311-00238/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació del programa del Fons social europeu
311-00239/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
recursos humans del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
311-00241/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mecanismes de coordinació entre l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
311-00242/11

RETIRADA

Retirada: Pol Gibert Horcas, del GP SOC.
Sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 402.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives als continguts dels llibres de Coneixement del 
Medi de cinquè i sisè de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, 
La Galera, Vicens Vives i Santillana amb relació als continguts que 
estableix el Reial decret 126/2014, sobre la Geografia i la Història 
d’Espanya
311-00731/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 58366 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 08.05.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 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 parlamentari: 
El sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) ha pre-

sentat un informe al qual analitza llibres de texts de Geografia i Història (Coneixe-
ment del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Gale-
ra, Vicens Vives i Santillana emprats durant el curs 2016-17 i els ha comparat amb 
els de les editorials Edelvives, Santillana i SM emprats a la Comunitat de Madrid.

Atesa la gravetat de algunes de les conclusions d’aquest informe
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers al fet de que 

Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana hagin reduït dels llibres de 
Coneixement del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials els continguts esta-
blerts per el Reial Decret 126/2014 sobre la Geografia i Història d’Espanya?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives a la manca de rigor científic i terminològic dels 
llibres de Coneixement del Medi de cinquè i sisè de primària de les 
editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana
311-00732/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 58367 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 08.05.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 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 parlamentari: 
El sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) ha pre-

sentat un informe al qual analitza llibres de texts de Geografia i Història (Coneixe-
ment del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Gale-
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ra, Vicens Vives i Santillana emprats durant el curs 2016-17 i els ha comparat amb 
els de les editorials Edelvives, Santillana i SM emprats a la Comunitat de Madrid.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers a la manca 
de rigor científic i terminològic dels llibres de Coneixement del Medi de 5è i 6è de 
primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives al fet que els llibres de Coneixement del Medi 
de cinquè i sisè de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, la 
Galera, Vicens Vives i Santillana presentin Catalunya com una entitat 
separada de la resta d’Espanya
311-00733/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 58368 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 08.05.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 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 parlamentari: 
El sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) ha pre-

sentat un informe al qual analitza llibres de texts de Geografia i Història (Coneixe-
ment del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Gale-
ra, Vicens Vives i Santillana emprats durant el curs 2016-17 i els ha comparat amb 
els de les editorials Edelvives, Santillana i SM emprats a la Comunitat de Madrid.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament pel fet de que els lli-
bres de Coneixement del Medi per a 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, 
Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana presentin Catalunya com una entitat 
separada de la resta d’Espanya i en molts casos, enfrontada?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives a la manera com els llibres de Coneixement del 
Medi de cinquè i sisè de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, 
La Galera, Vicens Vives i Santillana presenten l’Administració pública 
i la jerarquia de les lleis
311-00734/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 58369 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 08.05.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 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 parlamentari: 
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El sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) ha pre-
sentat un informe al qual analitza llibres de texts de Geografia i Història (Coneixe-
ment del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Gale-
ra, Vicens Vives i Santillana emprats durant el curs 2016-17 i els ha comparat amb 
els de les editorials Edelvives, Santillana i SM emprats a la Comunitat de Madrid.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament pel fet de que els lli-
bres de Coneixement del Medi per a 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, 
Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana presentin una Administració Pública i 
una jerarquia de les lleis que no es correspon amb la realitat?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
relatives als continguts dels llibres de Coneixement del Medi de 
cinquè i sisè de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La 
Galera, Vicens Vives i Santillana amb relació als continguts que 
estableix el Reial decret 126/2014, sobre la Geografia i la Història 
d’Espanya
314-08833/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 58362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
El sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) ha pre-

sentat un informe al qual analitza llibres de texts de Geografia i Història (Coneixe-
ment del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Gale-
ra, Vicens Vives i Santillana emprats durant el curs 2016-17 i els ha comparat amb 
els de les editorials Edelvives, Santillana i SM emprats a la Comunitat de Madrid.

Atesa la gravetat de algunes de les conclusions d’aquest informe
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers al fet de que 

Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana hagin reduït dels llibres de 
Coneixement del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials els continguts esta-
blerts per el Reial Decret 126/2014 sobre la Geografia i Història d’Espanya?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
relatives a la manca de rigor científic i terminològic dels llibres de 
Coneixement del Medi de cinquè i sisè de primària de les editorials 
Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana
314-08834/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 58363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
El sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) ha pre-

sentat un informe al qual analitza llibres de texts de Geografia i Història (Coneixe-
ment del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Gale-
ra, Vicens Vives i Santillana emprats durant el curs 2016-17 i els ha comparat amb 
els de les editorials Edelvives, Santillana i SM emprats a la Comunitat de Madrid.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers a la manca 
de rigor científic i terminològic dels llibres de Coneixement del Medi de 5è i 6è de 
primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
relatives al fet que els llibres de Coneixement del Medi de cinquè i 
sisè de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, la Galera, Vicens 
Vives i Santillana presentin Catalunya com una entitat separada de la 
resta d’Espanya
314-08835/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 58364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
El sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) ha pre-

sentat un informe al qual analitza llibres de texts de Geografia i Història (Coneixe-
ment del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Gale-
ra, Vicens Vives i Santillana emprats durant el curs 2016-17 i els ha comparat amb 
els de les editorials Edelvives, Santillana i SM emprats a la Comunitat de Madrid.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament pel fet de que els lli-
bres de Coneixement del Medi per a 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, 
Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana presentin Catalunya com una entitat 
separada de la resta d’Espanya i en molts casos, enfrontada?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
relatives a la manera com els llibres de Coneixement del Medi de 
cinquè i sisè de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La 
Galera, Vicens Vives i Santillana presenten l’Administració pública i la 
jerarquia de les lleis
314-08836/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 58365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
El sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) ha pre-

sentat un informe al qual analitza llibres de texts de Geografia i Història (Coneixe-
ment del Medi de 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Gale-
ra, Vicens Vives i Santillana emprats durant el curs 2016-17 i els ha comparat amb 
els de les editorials Edelvives, Santillana i SM emprats a la Comunitat de Madrid.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament pel fet de que els lli-
bres de Coneixement del Medi per a 5è i 6è de primària de les editorials Barcanova, 
Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana presentin una Administració Pública i 
una jerarquia de les lleis que no es correspon amb la realitat?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme per a reduir el consum de les begudes ensucrades fins al 30 
d’abril de 2017
314-08837/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 58416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut a terme la Generalitat per tal de reduir el consum de be-

gudes ensucrades fins el 30 d’abril de 2017?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la 
recaptació de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades
314-08838/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 58417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té planejat el Govern destinar la recaptació de l’impost sobre begudes ensu-

crades envasades a accions per tal de reduir el consum de begudes ensucrades? En 
cas afirmatiu, especificar-les.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme per a reduir el consum d’aliments amb un contingut alt de 
greixos
314-08839/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 58418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut a terme la Generalitat per tal de reduir el consum d’ali-

ments grassos com la brioixeria industrial o altres aliments amb alt contingut en 
greixos?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de 
la directora general d’Administració Local davant els pèrits 
judicials encarregats d’avaluar els expedients de contractació dels 
ajuntaments de Figueres, Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni i Lloret 
de Mar investigats pel jutjat d’instrucció del Vendrell
314-08840/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC

Reg. 58420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quina ha estat l’actuació de la Directora General d’Administració Local del 

Govern, Montserrat Mundí, davant els perits judicials encarregats d’avaluar els ex-
pedients de contractació dels Ajuntaments de Figueres, Sant Cugat del Vallés, Sant 
Celoni i Lloret de Mar, investigats pel jutjat d’instrucció del Vendrell?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la directora 
general d’Administració Local ha intentat influir en els informes 
d’avaluació dels expedients de contractació dels ajuntaments 
de Figueres, Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni i Lloret de Mar 
investigats pel jutjat d’instrucció del Vendrell
314-08841/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC

Reg. 58421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Ha intentat influir la Directora General d’Administració Local del Govern, 

Montserrat Mundí en els informes d’avaluació d’expedients de contractació dels 
Ajuntaments de Figueres, Sant Cugat del Vallés, Sant Celoni i Lloret de Mar, inves-
tigats pel jutjat d’instrucció del Vendrell?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP SOC



BOPC 408
12 de maig de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 119 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
projectes que es van acceptar en el marc del projecte VISC+
314-08842/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-CC

Reg. 58577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
Al Departament de Salut: 
Sobre el VISC+: 
– En quina situació es troben actualment els projectes que es van acceptar en el 

marc del VISC+?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés a les 
dades del Programa públic d’analítica de dades per a la recerca i la 
innovació en salut
314-08843/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-CC

Reg. 58578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
Al Departament de Salut: 
Sobre el PADRIS: 
1. Com es pot accedir i amb quins criteris a les dades del PADRIS?
2. Com s’accedeix al registre públic dels projectes presentats fins al moment al 

PADRIS? Si en l’actualitat encara no està creat el registre públic, quan estarà creat 
i com s’hi podrà accedir?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC  
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius dels 
directius i els quadres de comandament de l’Institut Català de la 
Salut
314-08844/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 58667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quins són els objectius (DPO) que tenen els directius i quadres de comanda-

ment de l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els 
objectius dels directius i els quadres de comandament de l’Institut 
Català de la Salut
314-08845/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 58668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Amb relació als els objectius (DPO) que tenen els directius i quadres de co-

mandament de l’Institut Català de la Salut, hi ha algun canvi respecte al contingut 
d’aquest any respecte als anys anteriors?

– En cas afirmatiu, quins?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions i 
els objectius dels directors, els adjunts i els altres càrrecs de 
comandament de l’Institut Català de la Salut
314-08846/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 58669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.



BOPC 408
12 de maig de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 121 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb relació als objectius (DPO) que tenen els directius i quadres de coman-

dament de l’Institut Català de la Salut, quines funcions i objectius concrets tenen els 
directors, adjunts i altres càrrecs de comandament d’aquest organisme?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
qüestionaris de factors d’ocupabilitat tramitats pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
314-08847/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quants qüestionaris de factors d’ocupabilitat ha tramitat el Servei d’Ocupació 

de Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’itineraris personalitzats d’inserció fets pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya en el període 2012-2016
314-08848/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quants itineraris personalitzats d’inserció ha realitzat el Servei d’Ocupació de 

Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC



BOPC 408
12 de maig de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions 
de formació fetes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
període 2012-2016
314-08849/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quantes accions de formació ha realitzat el Servei d’Ocupació de Catalunya els 

anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’acreditacions i certificats de professionalitat emesos pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
314-08850/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quantes acreditacions i certificats de professionalitat ha emès el Servei d’Ocu-

pació de Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que s’han inserit al món laboral per actuacions del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
314-08851/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
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– Quantes persones han estat inserides laboralment de les que han participat en 
accions del Servei d’Ocupació de Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han estat orientades pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el període 2012-2016
314-08852/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quantes persones han estat orientades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els 

anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contactes amb empreses per a la inserció de persones desocupades 
fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-
2016
314-08853/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quants contactes amb empreses per a la inserció de persones aturades ha rea-

litzat el Servei d’Ocupació de Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències 
de l’Estat rebudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a 
polítiques d’ocupació en el període 2010-2016
314-08854/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quines transferències de l’Estat ha percebut el Servei d’Ocupació de Catalunya 

per a polítiques d’ocupació cadascun dels anys del període 2010-2016? Quins ingres-
sos efectius de l’Estat ha percebut el SOC via conferència sectorial? Quins han estat 
executats, quins no pagats i quins pendents?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències 
del Fons social europeu rebudes pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el període 2010-2016
314-08855/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quines transferències del Fons Social Europeu ha percebut el Servei d’Ocupa-

ció de Catalunya per a polítiques d’ocupació des de 2010 fins 2016?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos 
efectius del Fons social europeu rebuts pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya per a polítiques d’ocupació en el període 2010-2015
314-08856/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins ingressos efectius han percebut del Fons Social Europeu el Servei 

d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocupació cadascun dels anys del període 
2010-2015? Quins han estat executats, quins no pagats i quins pendents?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat als centres especials de treball
314-08857/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quantes persones amb discapacitat estan als Centres Especials de Treball a 

Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat en llista d’espera per a accedir a un 
centre especial de treball
314-08858/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quantes persones amb discapacitat estan en llista d’espera per poder accedir a 

un Centre Especial de Treball a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses 
per a garantir l’accés al treball de les persones amb discapacitat 
intel·lectual o trastorn mental a través dels centres especials de 
treball
314-08859/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern per garantir l’accés al treball de les perso-

nes amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental a través dels Centres Especials 
de Treball a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses 
per a garantir la viabilitat dels centres especials de treball
314-08860/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 58693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern per garantir la viabilitat dels Centres Espe-

cials de Treball de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda als 
Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08861/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin és l’objectiu del viatge del vicepresident?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el 
viatge als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08862/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’agenda pública del vicepresident durant aquest viatge? Des-
glossar per dies, tot indicant els actes, reunions o trobades mantingudes, així com 
les persones amb les que s’ha reunit.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones, 
els membres del Govern i el personal de la Generalitat que han 
acompanyat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda en el viatge als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de 
maig de 2017
314-08863/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Genera-
litat, han acompanyat al vicepresident en aquest viatge als Estats Units d’Amèrica? 
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Indicar els càrrecs dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el 
seu desplaçament en el viatge.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda en el viatge als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de 
maig de 2017
314-08864/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Han acompanyat periodistes al vicepresident en el viatge realitzat als Estats 
Units d’Amèrica? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins 
mitjans hi treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que 
la Generalitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaça-
ment dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels 
seus acompanyants en concepte de desplaçament als Estats Units 
d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08865/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 
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– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident i dels seus acompanyants 
als Estats Units d’Amèrica en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les caracte-
rístiques del viatge.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels 
seus acompanyants en concepte de pernoctació als Estats Units 
d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08866/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident i dels seus acompanyants 
als Estats Units d’Amèrica en concepte de pernoctació? Indicar les característiques 
dels establiments hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus 
acompanyants en concepte de manutenció als Estats Units d’Amèrica 
del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08867/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin ha estat el cost total del viatge del Vvcepresident i dels seus acompa-
nyants als Estats Units d’Amèrica en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels 
seus acompanyants en concepte de desplaçaments pel territori dels 
Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08868/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident i dels seus acompanyants 
als Estats Units d’Amèrica en concepte de transport per als desplaçaments al país? 
Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes del viatge 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels 
seus acompanyants als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de 
maig de 2017
314-08869/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Respecte al viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats Units d’Amèri-
ca dels dies 30 d’abril a 5 de maig de 2017, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Ha rebut o rebrà el vicepresident, la resta de membres del Govern o personal al 
serveis de l’administració que han viatjat als Estats Units d’Amèrica algun tipus de 
dieta o compensació? En cas afirmatiu, quines persones la rebran i quin serà l’im-
port individualitzat de la dieta o compensació.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
autoritats, institucions i inversors que ha mantingut el vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en el viatge als Estats 
Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08870/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins contactes discrets amb autoritats, institucions i inversions ha mantingut 

el vicepresident de la Generalitat durant el seu viatge als Estats Units d’Amèrica del 
30 d’abril al 5 de maig de 2017?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del 
viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
314-08871/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 58745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els resultats del viatge del vicepresident de la Generalitat als Estats 

Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017?
– Quins efectes sobre les finances públiques de la Generalitat tindran els contac-

tes, discrets o no, que el vicepresident de la Generalitat ha mantingut amb autoritats, 
institucions i inversors durant el seu viatge als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril 
al 5 de maig de 2017?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat inserida en el programa El balcó de la Cadena Ser el 17 d’octubre de 2016
	311-00406/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mitjans de comunicació en què s’ha inserit la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00407/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què s’ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en el programa El balcó de la Cadena Ser
	311-00408/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què s’ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en els mitjans de comunicació catalans
	311-00409/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00410/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de la campanya informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00411/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació als ciutadans de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00412/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al servei que es dona als ciutadans
	311-00413/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’emissió de falques publicitàries com l’emesa en el programa El balcó de la Cadena Ser reflecteix la pluralitat
	311-00414/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a acabar de pagar la subvenció atorgada per a accions d’intermediació laboral
	311-00422/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’anunci de La Vanguardia amb relació als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00433/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que va publicar a La Vanguardia l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00434/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans de comunicació escrits que han publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00435/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que ha sortit publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
	311-00436/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de publicar l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
	311-00437/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00438/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació que aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00439/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total de la campanya informativa relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00440/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de la relació cost-benefici per als ciutadans de la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00441/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reflex de la pluralitat en la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00442/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans a la carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
	311-00477/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del responsable de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans per a Amèrica, Europa i Àsia Central a la carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
	311-00478/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del Comissionat per als Drets Humans del Consell d’Europa a la carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
	311-00479/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de lleialtat institucional i la desconsideració a la República Francesa
	311-00501/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el sou del gestor de comunitats del president de la Generalitat es paga amb diners públics
	311-00526/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sou anual del gestor de comunitats del president de la Generalitat
	311-00527/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el compte de Twitter del president de la Generalitat té persones blocades que mai no se li han dirigit
	311-00528/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals les persones blocades en el compte de Twitter del president de la Generalitat també ho estan en el compte del seu gestor de comunitats
	311-00529/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’una llista ideològica de ciutadans per a blocar-los en el compte de Twitter del president de la Generalitat
	311-00530/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè hi estan blocats
	311-00531/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè hi estan blocats
	311-00532/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
	311-00545/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
	311-00546/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Mònaco en les resolucions aprovades en el debat de política general del 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern de Mònaco
	311-00552/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions al dret d’autodeterminació de la Catalunya del Nord en les resolucions aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern de França
	311-00553/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Andorra com a paradís fiscal en les resolucions aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern d’Andorra
	311-00554/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
	311-00560/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a nomenar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
	311-00561/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mèrits per a nomenar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
	311-00562/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de les activitats del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
	311-00563/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicitat de les agendes dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
	311-00564/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides pressupostàries que inclouran les despeses dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
	311-00565/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades amb relació a la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
	311-00645/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per tal que hi hagi una comunicació adequada entre els serveis centrals i les delegacions territorials pel que fa a les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Cataluny
	311-00646/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de les persones que intervenen en la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
	311-00647/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a millorar el sistema d’organització i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Catalunya
	311-00648/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de verificació de la informació que fan constar els beneficiaris en les sol·licituds de subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
	311-00649/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de control de les actuacions objecte de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
	311-00650/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les resolucions 515/VIII i 647/X, sobre les necessitats específiques dels infants afectats per les malalties que La Marató de TV3 vol combatre en cada edició
	311-00672/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fons recaptats per La Marató de TV3 destinats a projectes de recerca de les malalties que afecten específicament la població infantil en el període 2009-2016
	311-00673/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de Diplocat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
	311-00679/11
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’un servei de cirurgia pediàtrica a la província de Lleida
	314-00704/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments de contractació seguits en dos contractes d’obres subscrits per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
	314-03808/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’omissió de sanció per incompliment de contracte als arquitectes responsables de les obres adjudicades per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat a l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
	314-03809/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament a Sanibaix d’interessos no deguts amb relació a dos contractes d’obres subscrits per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
	314-03810/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del preu del contracte inicial subscrit amb Sanibaix amb relació a les obres adjudicades per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat a l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
	314-03811/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de mediadors culturals a les àrees d’urgències i de psiquiatria dels hospitals
	314-05603/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació transcultural dels psiquiatres
	314-05604/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de mesures coercitives en la comunicació dels psiquiatres amb pacients estrangers
	314-05605/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016
	314-07447/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016
	314-07448/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps màxim d’espera a les urgències hospitalàries i el nombre de pacients afectats pel temps d’espera als centres del Siscat a Barcelona el 2016
	314-07449/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ateses als centres hospitalaris del Siscat en el període 2010-2015
	314-07450/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ingressades als hospitals del Siscat en el període 2010-2015
	314-07451/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ambulatoris ateses als hospitals del Siscat en el període 2010-2015
	314-07452/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències ateses del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
	314-07453/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències ateses del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital del Mar, de Barcelona
	314-07454/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mig i màxim d’espera a les urgències de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07455/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’espera a les urgències de l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07456/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions del servei d’urgències a planta a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07457/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions del servei d’urgències a planta a l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07458/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’estada a les urgències dels pacients derivats a planta a l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07459/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’estada a les urgències dels pacients derivats a planta a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07460/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cartilles per metge i sobre la situació dels serveis de pediatria
	314-07844/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica
	314-07936/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de malalts amb apnea de la son que necessiten tractament domiciliari respiratori
	314-07937/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de malalts que necessiten tractament amb ventilació mecànica a domicili
	314-07938/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença d’infants que necessiten tractament amb teràpies respiratòries a domicili
	314-07939/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa que justifica la possible variabilitat en la prescripció de teràpia respiratòria domiciliària
	314-07940/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’increment de tractaments de teràpia respiratòria domiciliària
	314-07941/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a prevenir les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
	314-07977/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a tractar les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
	314-07978/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del personal dels serveis d’emergències mèdiques amb relació als protocols per a tractar les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
	314-07979/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols dels centres penitenciaris per a prevenir les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
	314-07980/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2014
	314-08008/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2015
	314-08009/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
	314-08010/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi massiu d’impressores a les consultes de l’Institut Català de la Salut el 2016
	314-08011/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs públic i el cost del canvi d’impressores als centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
	314-08012/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
	314-08013/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut el 2016 i sobre les actuacions fetes per a protegir-los d’aquestes agressions
	314-08014/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Administració amb relació a les agressions als treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut
	314-08015/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges que han necessitat una baixa laboral després d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
	314-08016/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers que han necessitat una baixa laboral secundària després d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
	314-08017/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’auxiliars i zeladors que han necessitat una baixa laboral secundària després d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
	314-08018/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sou del gestor de comunitats del president de la Generalitat es paga amb diners públics
	314-08137/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou anual del gestor de comunitats del president de la Generalitat
	314-08138/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el compte de Twitter del president de la Generalitat té persones blocades que mai no se li han pogut dirigir
	314-08139/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les persones blocades en el compte de Twitter del president de la Generalitat també ho estan en el compte del seu gestor de comunitats
	314-08140/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que han treballat a les residències públiques i concertades en el període 2013-2016
	314-08158/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places a residències que ha concertat durant el 2017
	314-08159/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places a residències que ha concertat durant el 2016
	314-08160/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places a residències que ha concertat durant el 2015
	314-08161/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adoptar mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
	314-08179/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves línies d’autobusos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant una nova licitació
	314-08190/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves línies d’autobusos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant una modificació de la concessió existent
	314-08191/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària del servei d’autobús exprés que connecta Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit des del 4 de juliol de 2016 i el procediment d’adjudicació emprat
	314-08192/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei que connecta per carretera Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit el 2015 i el 2016 i la previsió del cost per al 2017
	314-08193/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers del servei que connectava Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit el 2015 i el 2016 i la previsió per al 2017
	314-08194/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams de concentració d’accidents que hi ha a les carreteres en data del gener del 2017
	314-08195/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams de concentració d’accidents degudament senyalitzats que hi ha a les carreteres en data del gener del 2017
	314-08196/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents lleus que han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
	314-08197/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents greus que han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
	314-08198/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Servei Català de Trànsit per a determinar un tram de concentració d’accidents en una carretera
	314-08199/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trams de carreteres que han tingut el nombre més gran d’accidents el 2015 i el 2016
	314-08200/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera causats per l’alcoholèmia el 2015 i el 2016
	314-08201/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera causats pel consum de drogues el 2015 i el 2016
	314-08202/11
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	311-00237/11
	Retirada
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