
TAUL A DE CONT INGUT

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 reunions per a apli-
car la història clínica digital del Sistema Nacional de Salut
311-00001/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa del brot de 
sarna de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
311-00002/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), perquè no s’hi torni a produir 
un brot de sarna
311-00003/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adjudicació del trans-
port sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques
311-00004/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els incompliments tèc-
nics de les ambulàncies contractades pel Sistema d’Emergències Mèdiques
311-00005/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa del brot de 
sarna de l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
311-00006/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), perquè no s’hi 
torni a produir un brot de sarna
311-00007/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa del brot de 
sarna del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
311-00010/12
Anunci: GP Cs 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
pel Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona, perquè no 
s’hi torni a produir un brot de sarna
311-00011/12
Anunci: GP Cs 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la plantilla dels centres 
d’atenció primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data de l’1 de desembre de 2017
311-00012/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 12
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la plantilla dels centres 
d’atenció primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data de l’1 de desembre de 2016
311-00013/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de consens 
en la construcció d’un nou institut a Mollerussa (Pla d’Urgell)
311-00014/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terrenys i el tipus 
de construcció del nou institut que es vol fer a Mollerussa (Pla d’Urgell)
311-00015/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va 
activar el pla de xoc del Departament de Salut per l’epidèmia de grip
311-00016/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import destinat, per 
regions sanitàries, i la partida pressupostària del pla de xoc per l’epidèmia de grip
311-00017/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import destinat a re-
forçar els serveis d’atenció primària per l’epidèmia de grip
311-00018/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el volum d’urgències, a 
cadascun dels centres hospitalaris del Siscat, durant l’epidèmia de grip
311-00019/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
pediàtrics derivats als centres hospitalaris del Siscat des dels serveis d’atenció pri-
mària durant l’epidèmia de grip
311-00020/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de pa-
cients pediàtrics atesos als centres hospitalaris del Siscat durant l’epidèmia de grip 
que han estat finalment ingressats
311-00021/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
adults atesos per l’epidèmia de grip als centres hospitalaris del Siscat derivats des 
dels serveis d’atenció primària
311-00022/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de pa-
cients adults atesos durant l’epidèmia de grip als centres hospitalaris del Siscat que 
han estat finalment ingressats
311-00023/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contractes de reforç 
a la sanitat signats per l’epidèmia de grip
311-00024/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de queixes 
presentades pels usuaris de la sanitat per l’epidèmia de grip de l’1 de desembre 
de 2017 ençà
311-00025/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la propaganda política 
vista els dies 9 i 10 de gener de 2018 a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, les 
queixes d’usuaris del centre en aquest sentit i les mesures preses
311-00026/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 19
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el consultori mèdic de 
l’Albagés (Garrigues)
311-00027/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el robatori de material 
al consultori mèdic de Castellserà (Urgell)
311-00028/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat dels lavabos de 
l’Escola Frederic Godàs, de Lleida (Segrià)
311-00029/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des perquè els alumnes de l’Escola Virolet, de Sabadell (Vallès Occidental), vagin 
acompanyats quan es desplacen a altres centres de la ciutat
311-00030/12
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de construc-
ció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00031/12
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de cons-
trucció de l’edifici de l’Escola Virolet, de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00032/12
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 22

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions per a aplicar la història 
clínica digital del Sistema Nacional de Salut
314-00009/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de sarna de l’Hos-
pital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-00010/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Hospi-
tal Sant Joan, de Reus (Baix Camp), perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
314-00011/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del transport sanitari 
del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-00012/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments tècnics de les 
ambulàncies contractades pel Sistema d’Emergències Mèdiques
314-00013/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de sarna de l’Hos-
pital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-00014/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Hos-
pital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), perquè no s’hi torni a 
produir un brot de sarna
314-00015/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de sarna del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
314-00018/12
Formulació: GP Cs 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Centre 
d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona, perquè no s’hi torni a 
produir un brot de sarna
314-00019/12
Formulació: GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels centres d’atenció 
primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data de l’1 de desembre de 2017
314-00020/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels centres d’atenció 
primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data de l’1 de desembre de 2016
314-00021/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de consens en la cons-
trucció d’un nou institut a Mollerussa (Pla d’Urgell)
314-00022/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terrenys i el tipus de construc-
ció del nou institut que es vol fer a Mollerussa (Pla d’Urgell
314-00023/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va activar el pla 
de xoc del Departament de Salut per l’epidèmia de grip
314-00024/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat, per regions sani-
tàries, i la partida pressupostària del pla de xoc per l’epidèmia de grip
314-00025/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a reforçar els ser-
veis d’atenció primària per l’epidèmia de grip
314-00026/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’urgències, a cadascun 
dels centres hospitalaris del Siscat, durant l’epidèmia de grip
314-00027/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients pediàtrics 
derivats als centres hospitalaris del Siscat des dels serveis d’atenció primària du-
rant l’epidèmia de grip
314-00028/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de pacients pedià-
trics atesos als centres hospitalaris del Siscat durant l’epidèmia de grip que han 
estat finalment ingressats
314-00029/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients adults ate-
sos per l’epidèmia de grip als centres hospitalaris del Siscat derivats des dels ser-
veis d’atenció primària
314-00030/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de pacients adults 
atesos durant l’epidèmia de grip als centres hospitalaris del Siscat que han estat 
finalment ingressats
314-00031/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de reforç a la sanitat 
signats per l’epidèmia de grip
314-00032/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes presentades 
pels usuaris de la sanitat per l’epidèmia de grip de l’1 de desembre de 2017 ençà
314-00033/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la propaganda política vista els 
dies 9 i 10 de gener de 2018 a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, les queixes 
d’usuaris del centre en aquest sentit i les mesures preses
314-00034/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consultori mèdic de l’Albagés 
(Garrigues)
314-00035/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el robatori de material al consultori 
mèdic de Castellserà (Urgell)
314-00036/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels lavabos de l’Escola 
Frederic Godàs, de Lleida (Segrià)
314-00037/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè 
els alumnes de l’Escola Virolet, de Sabadell (Vallès Occidental), vagin acompanyats 
quan es desplacen a altres centres de la ciutat
314-00038/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’un 
institut al barri de Can Llong, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00039/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció de l’edi-
fici de l’Escola Virolet, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00040/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci del Ministeri de Foment de 
desmantellar les vies de la línia ferroviària Cambrils - Port Aventura
314-00041/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic de la pèrdua 
de la connexió ferroviària de Salou i Cambrils amb Tarragona i Port Aventura
314-00042/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha demanat el 
traspàs de l’explotació de la línia ferroviària Cambrils - Port Aventura
314-00043/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un mitjà de trans-
port d’alta capacitat, ecològic i integrat urbanísticament als municipis situats entre 
l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona
314-00044/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les vies de la línia ferroviària 
Cambrils - Port Aventura per a impulsar un tramvia
314-00045/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de l’estudi sobre la 
reconversió de la línia ferroviària Cambrils - Port Aventura en un tramvia
314-00046/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa al joc respon-
sable que imparteix l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
314-00047/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols previstos per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes per a aplicar-los quan un menor intenta jugar
314-00048/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 43
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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 
reunions per a aplicar la història clínica digital del Sistema Nacional 
de Salut
311-00001/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

La Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut (HCDSNS) pretén ga-
rantir als ciutadans i als professionals sanitaris l’accés a aquella informació clínica 
rellevant per a l’atenció sanitària d’un pacient des de qualsevol lloc del Sistema Na-
cional de Salut (SNS), assegurant als ciutadans que l’accés a les seves dades queda 
restringit a qui està autoritzat per a això.

La HCDSNS està clarament orientada a satisfer les necessitats dels ciutadans en 
els seus desplaçaments pel territori nacional i les dels professionals de tot el SNS 
que tenen responsabilitats en la seva atenció. A data de novembre de 2017, l’única 
comunitat autònoma que no ha facilitat l’accés és Catalunya.

La Història Clínica Resumida (HCR) és un document d’especial interès per a 
professionals i pacients donat que presenta les principals dades clíniques a partir de 
múltiples fonts d’informació primàries. La seva disponibilitat pot tenir un important 
impacte positiu en la continuïtat i la seguretat de l’assistència sanitària dels catalans 
quan viatgen per la resta d’Espanya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació exacta en què es troba Catalunya dins d’aquest projecte?
– Per part de la conselleria, qui ha anat a les reunions per implementar la His-

tòria Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut? Quines han estat les peticions 
fetes des del Govern de Catalunya?

– Quina és la opinió del conseller al respecte d’aquest fet?
– Quines són les condicions per tal que Catalunya pugui participar plenament 

d’aquest projecte comú?
– Quina quantia econòmica s’ha destinat fins ara al projecte de la HCDSNS per 

part de la conselleria?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa 
del brot de sarna de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
311-00002/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 a l’hospital Sant Joan 
de Reus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina ha estat la causa del brot? Què ha fallat perquè aquest brot succeís? 

Quants treballadors s’han vist afectats?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), 
perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
311-00003/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 a l’hospital Sant Joan 
de Reus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres a l’hospital perquè no torni a succeir?
– Hi ha algun protocol per evitar que casos així tornin a succeir en altres hospi-

tals de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adjudicació del transport sanitari del Sistema d’Emergències 
Mèdiques
311-00004/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

La Sindicatura de Comptes ha detectat greus irregularitats en el contracte d’am-
bulàncies. Diu que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va vulnerar la igual-
tat de condicions entre les empreses en l’adjudicació del transport sanitari i sosté que 
va afavorir les que van fer una oferta més barata.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la conselleria sobre aquest fet? Tenia constància del mateix?
– Quines mesures ha pres la conselleria al respecte? S’ha determinat alguna sanció?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
incompliments tècnics de les ambulàncies contractades pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques
311-00005/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

L’informe de la Sindicatura de Comptes sobre el contracte del transport sanitari 
adjudicat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) declara que s’han donat in-
compliments tècnics a les ambulàncies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat aquests incompliments i quins han estat els motius?
– Quines mesures s’han pres al respecte?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa 
del brot de sarna de l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat)
311-00006/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 a l’hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la causa del brot? Què ha fallat perquè aquest brot succeís? 

Quants treballadors s’han vist afectats?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat), perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
311-00007/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 a l’hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres a l’hospital perquè no torni a succeir?
– Hi ha algun protocol per evitar que casos així tornin a succeir en altres hospi-

tals de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa 
del brot de sarna del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona 
Franca, de Barcelona
311-00010/12

ANUNCI: GP CS

Reg. 160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 al Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la causa del brot? Què ha fallat perquè aquest brot succeís? 

Quants interns i treballadors s’han vist afectats?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades pel Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona 
Franca, de Barcelona, perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
311-00011/12

ANUNCI: GP CS

Reg. 161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 al Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres al centre perquè no torni a succeir?
– Hi ha algun protocol per evitar que casos així tornin a succeir en altres centres?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la plantilla dels centres d’atenció primària de Viladecans (Baix 
Llobregat) en data de l’1 de desembre de 2017
311-00012/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál era la plantilla de Atención Primaria a fecha 1 de diciembre de 2017 en 

la localidad de Viladecans? Se solicita desglose del número de profesionales por ti-
tulación y especialidad y tipo de vinculación o contrato, para cada uno de los Cen-
tros de Atención Primaria de la localidad.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la plantilla dels centres d’atenció primària de Viladecans (Baix 
Llobregat) en data de l’1 de desembre de 2016
311-00013/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál era la plantilla de Atención Primaria a fecha 1 de diciembre de 2016 en 

la localidad de Viladecans? Se solicita desglose del número de profesionales por ti-
tulación y especialidad y tipo de vinculación o contrato, para cada uno de los Cen-
tros de Atención Primaria de la localidad.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca de consens en la construcció d’un nou institut a Mollerussa 
(Pla d’Urgell)
311-00014/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

Davant la notícia de la construcció d’un nou institut a Mollerussa, que ha rebut 
queixes per falta de consens dels propis alcaldes de la zona i de la comunitat educativa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració del Govern de la queixa per la falta de consens en la de-

cisió de la construcció d’un nou institut a Mollerussa?
Quantes reunions concretes es van realitzar per informar els alcaldes i AMPA de 

la zona? Es demana llistat amb el lloc, data i assistents a cadascuna de les reunions.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
terrenys i el tipus de construcció del nou institut que es vol fer a 
Mollerussa (Pla d’Urgell)
311-00015/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

Davant la notícia de la construcció d’un nou institut a Mollerussa, que ha rebut 
queixes per falta de consens dels propis alcaldes de la zona i de la comunitat educativa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Serà un institut construït amb mòduls prefabricats?
– Disposa el Govern dels terrenys per construir-ho? Si es així, ¿quin ha estat el 

procediment per aconseguir-ho i quin ha estat el cost, en cas de tenir-ho?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
en què es va activar el pla de xoc del Departament de Salut per 
l’epidèmia de grip
311-00016/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin dia es va activar el Pla de xoc previst per la conselleria?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
destinat, per regions sanitàries, i la partida pressupostària del pla de 
xoc per l’epidèmia de grip
311-00017/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners s’han destinat al Pla de xoc de l’epidèmia gripal per a tot Cata-

lunya? Es demana desglossament per regió sanitària.
– A quina partida pressupostària s’ha imputat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
destinat a reforçar els serveis d’atenció primària per l’epidèmia de 
grip
311-00018/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners s’han destinat a reforçar l’Atenció Primària respecte dels serveis 

d’urgències hospitalàries?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el volum 
d’urgències, a cadascun dels centres hospitalaris del Siscat, durant 
l’epidèmia de grip
311-00019/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el volum d’urgències durant l’epidèmia a cada hospital català? Es 

demana desglossament per tots els centres hospitalaris del Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients pediàtrics derivats als centres hospitalaris del 
Siscat des dels serveis d’atenció primària durant l’epidèmia de grip
311-00020/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients pediàtrics atesos a cada hospital català venien derivats des de 

l’Atenció Primària? Es demana desglossament per tots els centres hospitalaris del 
Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de pacients pediàtrics atesos als centres hospitalaris del 
Siscat durant l’epidèmia de grip que han estat finalment ingressats
311-00021/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el percentatge de pacients pediàtrics atesos a cada hospital català du-

rant l’epidèmia gripal que han requerit ingressar? Es demana desglossament per tots 
els centres hospitalaris del Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs



BOPC 13
9 de febrer de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 17 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients adults atesos per l’epidèmia de grip als centres 
hospitalaris del Siscat derivats des dels serveis d’atenció primària
311-00022/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients adults atesos a cada hospital català venien derivats des de 

l’Atenció Primària? Es demana desglossament per tots els centres hospitalaris del 
Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de pacients adults atesos durant l’epidèmia de grip als 
centres hospitalaris del Siscat que han estat finalment ingressats
311-00023/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el percentatge de pacients adults atesos a cada hospital català durant 

l’epidèmia gripal que han requerit ingressar? Es demana desglossament per tots els 
centres hospitalaris del Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs



BOPC 13
9 de febrer de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
contractes de reforç a la sanitat signats per l’epidèmia de grip
311-00024/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants contractes de reforç s’han realitzat durant l’epidèmia gripal? Es demana 

desglossament per centre i per estament sanitari (medicina, infermeria, etc.).
– Hi ha hagut canvis en aquest aspecte respecte a l’epidèmia gripal anterior?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de queixes presentades pels usuaris de la sanitat per 
l’epidèmia de grip de l’1 de desembre de 2017 ençà
311-00025/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes queixes s’han realitzat per part dels usuaris d’epidèmia gripal des del 

dia 1 de desembre a cada centre hospitalari? Es demana desglossament per tots els 
centres hospitalaris del Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
propaganda política vista els dies 9 i 10 de gener de 2018 a l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida, les queixes d’usuaris del centre en 
aquest sentit i les mesures preses
311-00026/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

El dia 10 de gener de 2018 el Grup Parlamentari de Ciutadans va rebre queixes 
d’usuaris de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova que es van trobar amb pro-
paganda política separatista el dia anterior, i aquell mateix dia en un programa de 
donació de sang al mateix centre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació dels fets que van succeir? Durant quants dies es va allargar 

aquesta situació? Qui va donar l’autorització per fer aquesta propaganda? Quines 
mesures s’han pres al respecte d’aquesta situació?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
consultori mèdic de l’Albagés (Garrigues)
311-00027/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

L’Ajuntament de l’Albagés ha denunciat els problemes que els ocasiona als veïns 
el tancament del consultori mèdic en moments d’especial demanda i períodes de 
vacances.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què està succeint al consultori de l’Albagés? Quins dies ha tancat en l’últim 

any? Quines són les raons pel tancament en determinats dies? Ha demanat l’alcalde 
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Miquel Àngel Llimós la presència d’un metge cinc dies a la setmana? Quina ha estat 
la resposta que ha rebut per part de la conselleria?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
robatori de material al consultori mèdic de Castellserà (Urgell)
311-00028/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

L’alcalde de Castellserà ha denunciat que han robat al gener al consultori del po-
ble. Segons ha declarat l’alcalde, el responsable seria el personal sanitari substitut.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el material que ha desaparegut?
– Ha fet l’alcalde denúncia als Mossos d’Esquadra? Si és així, ¿ens podeu facili-

tar còpia de la mateixa?
– Quines accions s’han pres al respecte des de la conselleria?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
dels lavabos de l’Escola Frederic Godàs, de Lleida (Segrià)
311-00029/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

L’AMPA del col·legi Frederic Godàs s’ha queixat públicament de les deficients 
condicions en les quals es troben els seus lavabos, especialment els de la planta bai-
xa, que a més a més són els més utilitzats.
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Així mateix, l’AMPA ha denunciat que no se’ls han fet arribar les actes de les 
reunions on es va tractar aquesta situació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració de la conselleria sobre aquesta situació?
– En quina situació estan aquests lavabos? Quina és la previsió per arreglar-ho? 

Quin serà el cost d’aquesta reforma? Està pressupostat per part de la conselleria?
– Per què no es va donar resposta a l’AMPA com ells denuncien? Sol·licitem cò-

pia escrita de les actes de les darreres reunions on es va tractar aquesta situació amb 
l’AMPA.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades perquè els alumnes de l’Escola Virolet, de 
Sabadell (Vallès Occidental), vagin acompanyats quan es desplacen a 
altres centres de la ciutat
311-00030/12

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la Escola Virolet de Sabadell y las deficiencias que sufren los alum-
nos cuando tienen que desplazarse a otros centros de la ciudad para realizar algunas 
actividades obligatorias del plan educativo, dado que el personal de la escuela solo 
cubre el 50% de dichos desplazamientos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han tomado medidas extraordinarias para que los alumnos de la Escola 

Virolet de Sabadell estén siempre acompañados por personal docente, incluso cuan-
do tienen que desplazarse a otros centros de la ciudad?

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
projecte de construcció d’un institut al barri de Can Llong, de 
Sabadell (Vallès Occidental)
311-00031/12

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
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que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al proyecto de nueva construcción de un instituto en el barrio de Can 
Llong de Sabadell.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha iniciado el proceso de construcción del instituto en el barrio de Can 

Llong de Sabadell?
– ¿Se ha realizado alguna dotación presupuestaria destinada a la materialización 

del proyecto de construcción?
– ¿Está prevista alguna fecha de inicio y de finalización de las obras?
– ¿Está prevista alguna fecha de licitación de las obras?
– ¿Se han mantenido reuniones con la Comissió per l’escola Virolet i l’institut de 

Can Llong para informar sobre el estado del proyecto?
– ¿Continúa vigente la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Saba-

dell a la Generalitat para la construcción de dicho instituto? ¿ha sufrido esta cesión 
alguna modificación?

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
projecte de construcció de l’edifici de l’Escola Virolet, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
311-00032/12

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al proyecto de nueva construcción del edificio de la Escola Virolet 
de Sabadell.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha iniciado el proceso de construcción del edificio de la Escola Virolet de 

Sabadell?
– ¿Se ha realizado alguna dotación presupuestaria destinada a la materialización 

del proyecto de construcción?
– ¿Está prevista alguna fecha de inicio y de finalización de las obras?
– ¿Está prevista alguna fecha de licitación de las obras?
– ¿Se han mantenido reuniones con el AMPA de la escuela para informar sobre 

el estado del proyecto?
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– ¿Se ha realizado alguna ampliación o mejora de las instalaciones de esta escue-
la durante los años 2015, 2016 y/o 2017?

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions per a 
aplicar la història clínica digital del Sistema Nacional de Salut
314-00009/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

La Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut (HCDSNS) pretén ga-
rantir als ciutadans i als professionals sanitaris l’accés a aquella informació clínica 
rellevant per a l’atenció sanitària d’un pacient des de qualsevol lloc del Sistema Na-
cional de Salut (SNS), assegurant als ciutadans que l’accés a les seves dades queda 
restringit a qui està autoritzat per a això.

La HCDSNS està clarament orientada a satisfer les necessitats dels ciutadans en 
els seus desplaçaments pel territori nacional i les dels professionals de tot el SNS 
que tenen responsabilitats en la seva atenció. A data de novembre de 2017, l’única 
comunitat autònoma que no ha facilitat l’accés és Catalunya.

La Història Clínica Resumida (HCR) és un document d’especial interès per a 
professionals i pacients donat que presenta les principals dades clíniques a partir de 
múltiples fonts d’informació primàries. La seva disponibilitat pot tenir un important 
impacte positiu en la continuïtat i la seguretat de l’assistència sanitària dels catalans 
quan viatgen per la resta d’Espanya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació exacta en què es troba Catalunya dins d’aquest projecte?
– Per part de la conselleria, qui ha anat a les reunions per implementar la His-

tòria Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut? Quines han estat les peticions 
fetes des del Govern de Catalunya?

– Quina és la opinió del conseller al respecte d’aquest fet?
– Quines són les condicions per tal que Catalunya pugui participar plenament 

d’aquest projecte comú?
– Quina quantia econòmica s’ha destinat fins ara al projecte de la HCDSNS per 

part de la conselleria?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de 
sarna de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-00010/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 a l’hospital Sant Joan 
de Reus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la causa del brot? Què ha fallat perquè aquest brot succeís? 

Quants treballadors s’han vist afectats?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), perquè no 
s’hi torni a produir un brot de sarna
314-00011/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 a l’hospital Sant Joan 
de Reus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres a l’hospital perquè no torni a succeir?
– Hi ha algun protocol per evitar que casos així tornin a succeir en altres hospi-

tals de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del 
transport sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-00012/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

La Sindicatura de Comptes ha detectat greus irregularitats en el contracte d’am-
bulàncies. Diu que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va vulnerar la igual-
tat de condicions entre les empreses en l’adjudicació del transport sanitari i sosté que 
va afavorir les que van fer una oferta més barata.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la conselleria sobre aquest fet? Tenia constància del mateix?
– Quines mesures ha pres la conselleria al respecte? S’ha determinat alguna sanció?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments 
tècnics de les ambulàncies contractades pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques
314-00013/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

L’informe de la Sindicatura de Comptes sobre el contracte del transport sanitari 
adjudicat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) declara que s’han donat in-
compliments tècnics a les ambulàncies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat aquests incompliments i quins han estat els motius?
– Quines mesures s’han pres al respecte?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot 
de sarna de l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
314-00014/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 a l’hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la causa del brot? Què ha fallat perquè aquest brot succeís? 

Quants treballadors s’han vist afectats?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat), perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
314-00015/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 a l’hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres a l’hospital perquè no torni a succeir?
– Hi ha algun protocol per evitar que casos així tornin a succeir en altres hospi-

tals de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de 
sarna del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de 
Barcelona
314-00018/12

FORMULACIÓ: GP CS

Reg. 162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 al Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la causa del brot? Què ha fallat perquè aquest brot succeís? 

Quants interns i treballadors s’han vist afectats?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, 
de Barcelona, perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
314-00019/12

FORMULACIÓ: GP CS

Reg. 163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb el brot de sarna detectat al gener de 2018 al Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres al centre perquè no torni a succeir?
– Hi ha algun protocol per evitar que casos així tornin a succeir en altres centres?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels 
centres d’atenció primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data de 
l’1 de desembre de 2017
314-00020/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál era la plantilla de Atención Primaria a fecha 1 de diciembre de 2017 en 

la localidad de Viladecans? Se solicita desglose del número de profesionales por ti-
tulación y especialidad y tipo de vinculación o contrato, para cada uno de los Cen-
tros de Atención Primaria de la localidad.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels 
centres d’atenció primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data de 
l’1 de desembre de 2016
314-00021/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál era la plantilla de Atención Primaria a fecha 1 de diciembre de 2016 en 

la localidad de Viladecans? Se solicita desglose del número de profesionales por ti-
tulación y especialidad y tipo de vinculación o contrato, para cada uno de los Cen-
tros de Atención Primaria de la localidad.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
consens en la construcció d’un nou institut a Mollerussa (Pla 
d’Urgell)
314-00022/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

Davant la notícia de la construcció d’un nou institut a Mollerussa, que ha rebut 
queixes per falta de consens dels propis alcaldes de la zona i de la comunitat edu-
cativa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració del Govern de la queixa per la falta de consens en la de-

cisió de la construcció d’un nou institut a Mollerussa?
– Quantes reunions concretes es van realitzar per informar els alcaldes i AMPA de 

la zona? Es demana llistat amb el lloc, data i assistents a cadascuna de les reunions.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terrenys i el 
tipus de construcció del nou institut que es vol fer a Mollerussa (Pla 
d’Urgell
314-00023/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

Davant la notícia de la construcció d’un nou institut a Mollerussa, que ha rebut 
queixes per falta de consens dels propis alcaldes de la zona i de la comunitat educativa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Serà un institut construït amb mòduls prefabricats?
– Disposa el Govern dels terrenys per construir-ho? Si es així, ¿quin ha estat el 

procediment per aconseguir-ho i quin ha estat el cost, en cas de tenir-ho?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va 
activar el pla de xoc del Departament de Salut per l’epidèmia de grip
314-00024/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin dia es va activar el Pla de xoc previst per la conselleria?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat, 
per regions sanitàries, i la partida pressupostària del pla de xoc per 
l’epidèmia de grip
314-00025/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners s’han destinat al Pla de xoc de l’epidèmia gripal per a tot Cata-

lunya? Es demana desglossament per regió sanitària.
– A quina partida pressupostària s’ha imputat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a 
reforçar els serveis d’atenció primària per l’epidèmia de grip
314-00026/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners s’han destinat a reforçar l’Atenció Primària respecte dels serveis 

d’urgències hospitalàries?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum 
d’urgències, a cadascun dels centres hospitalaris del Siscat, durant 
l’epidèmia de grip
314-00027/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el volum d’urgències durant l’epidèmia a cada hospital català? Es 

demana desglossament per tots els centres hospitalaris del Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients pediàtrics derivats als centres hospitalaris del Siscat des 
dels serveis d’atenció primària durant l’epidèmia de grip
314-00028/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients pediàtrics atesos a cada hospital català venien derivats des de 

l’Atenció Primària? Es demana desglossament per tots els centres hospitalaris del 
Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
pacients pediàtrics atesos als centres hospitalaris del Siscat durant 
l’epidèmia de grip que han estat finalment ingressats
314-00029/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el percentatge de pacients pediàtrics atesos a cada hospital català du-

rant l’epidèmia gripal que han requerit ingressar? Es demana desglossament per tots 
els centres hospitalaris del Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients adults atesos per l’epidèmia de grip als centres hospitalaris 
del Siscat derivats des dels serveis d’atenció primària
314-00030/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients adults atesos a cada hospital català venien derivats des de 

l’Atenció Primària? Es demana desglossament per tots els centres hospitalaris del 
Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de pacients adults atesos durant l’epidèmia de grip als centres 
hospitalaris del Siscat que han estat finalment ingressats
314-00031/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el percentatge de pacients adults atesos a cada hospital català durant 

l’epidèmia gripal que han requerit ingressar? Es demana desglossament per tots els 
centres hospitalaris del Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de 
reforç a la sanitat signats per l’epidèmia de grip
314-00032/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants contractes de reforç s’han realitzat durant l’epidèmia gripal? Es demana 

desglossament per centre i per estament sanitari (medicina, infermeria, etc.).
– Hi ha hagut canvis en aquest aspecte respecte a l’epidèmia gripal anterior?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes presentades pels usuaris de la sanitat per l’epidèmia de grip 
de l’1 de desembre de 2017 ençà
314-00033/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

En relació amb l’epidèmia gripal de 2017-2018.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes queixes s’han realitzat per part dels usuaris d’epidèmia gripal des del 

dia 1 de desembre a cada centre hospitalari? Es demana desglossament per tots els 
centres hospitalaris del Siscat.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la propaganda 
política vista els dies 9 i 10 de gener de 2018 a l’Hospital Arnau de 
Vilanova, de Lleida, les queixes d’usuaris del centre en aquest sentit i 
les mesures preses
314-00034/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

El dia 10 de gener de 2018 el Grup Parlamentari de Ciutadans va rebre queixes 
d’usuaris de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova que es van trobar amb pro-
paganda política separatista el dia anterior, i aquell mateix dia en un programa de 
donació de sang al mateix centre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació dels fets que van succeir? Durant quants dies es va allargar 

aquesta situació? Qui va donar l’autorització per fer aquesta propaganda? Quines 
mesures s’han pres al respecte d’aquesta situació?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consultori mèdic 
de l’Albagés (Garrigues)
314-00035/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

L’Ajuntament de l’Albagés ha denunciat els problemes que els ocasiona als veïns 
el tancament del consultori mèdic en moments d’especial demanda i períodes de 
vacances.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què està succeint al consultori de l’Albagés? Quins dies ha tancat en l’últim 

any? Quines són les raons pel tancament en determinats dies? Ha demanat l’alcalde 
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Miquel Àngel Llimós la presència d’un metge cinc dies a la setmana? Quina ha estat 
la resposta que ha rebut per part de la conselleria?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el robatori de 
material al consultori mèdic de Castellserà (Urgell)
314-00036/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

L’alcalde de Castellserà ha denunciat que han robat al gener al consultori del po-
ble. Segons ha declarat l’alcalde, el responsable seria el personal sanitari substitut.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el material que ha desaparegut?
– Ha fet l’alcalde denúncia als Mossos d’Esquadra? Si és així, ¿ens podeu facili-

tar còpia de la mateixa?
– Quines accions s’han pres al respecte des de la conselleria?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels lavabos 
de l’Escola Frederic Godàs, de Lleida (Segrià)
314-00037/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

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.

L’AMPA del col·legi Frederic Godàs s’ha queixat públicament de les deficients 
condicions en les quals es troben els seus lavabos, especialment els de la planta bai-
xa, que a més a més són els més utilitzats.
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Així mateix, l’AMPA ha denunciat que no se’ls han fet arribar les actes de les 
reunions on es va tractar aquesta situació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració de la conselleria sobre aquesta situació?
– En quina situació estan aquests lavabos? Quina és la previsió per arreglar-ho? 

Quin serà el cost d’aquesta reforma? Està pressupostat per part de la conselleria?
– Per què no es va donar resposta a l’AMPA com ells denuncien? Sol·licitem cò-

pia escrita de les actes de les darreres reunions on es va tractar aquesta situació amb 
l’AMPA.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè els alumnes de l’Escola Virolet, de Sabadell (Vallès 
Occidental), vagin acompanyats quan es desplacen a altres centres 
de la ciutat
314-00038/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la Escola Virolet de Sabadell y las deficiencias que sufren los alum-
nos cuando tienen que desplazarse a otros centros de la ciudad para realizar algunas 
actividades obligatorias del plan educativo, dado que el personal de la escuela solo 
cubre el 50% de dichos desplazamientos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han tomado medidas extraordinarias para que los alumnos de la Escola 

Virolet de Sabadell estén siempre acompañados por personal docente, incluso cuan-
do tienen que desplazarse a otros centros de la ciudad?

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-00039/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
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que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al proyecto de nueva construcción de un instituto en el barrio de Can 
Llong de Sabadell.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha iniciado el proceso de construcción del instituto en el barrio de Can 

Llong de Sabadell?
– ¿Se ha realizado alguna dotación presupuestaria destinada a la materialización 

del proyecto de construcción?
– ¿Está prevista alguna fecha de inicio y de finalización de las obras?
– ¿Está prevista alguna fecha de licitación de las obras?
– ¿Se han mantenido reuniones con la Comissió per l’escola Virolet i l’institut de 

Can Llong para informar sobre el estado del proyecto?
– ¿Continúa vigente la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Saba-

dell a la Generalitat para la construcción de dicho instituto? ¿ha sufrido esta cesión 
alguna modificación?

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció de l’edifici de l’Escola Virolet, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-00040/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al proyecto de nueva construcción del edificio de la Escola Virolet 
de Sabadell.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha iniciado el proceso de construcción del edificio de la Escola Virolet de 

Sabadell?
– ¿Se ha realizado alguna dotación presupuestaria destinada a la materialización 

del proyecto de construcción?
– ¿Está prevista alguna fecha de inicio y de finalización de las obras?
– ¿Está prevista alguna fecha de licitación de las obras?
– ¿Se han mantenido reuniones con el AMPA de la escuela para informar sobre 

el estado del proyecto?
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– ¿Se ha realizado alguna ampliación o mejora de las instalaciones de esta escue-
la durante los años 2015, 2016 y/o 2017?

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2018 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci del Ministeri 
de Foment de desmantellar les vies de la línia ferroviària Cambrils - 
Port Aventura
314-00041/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, 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: 
En relació a l’anunci del Ministeri de Foment per desmantellar les vies de la Lí-

nia ferroviària de Cambrils-Salou-Port Aventura: 
– Quina posició té el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat 

sobre aquesta decisió?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic 
de la pèrdua de la connexió ferroviària de Salou i Cambrils amb 
Tarragona i Port Aventura
314-00042/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, 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: 



En relació a l’anunci del Ministeri de Foment per desmantellar les vies de la Lí-
nia ferroviària de Cambrils-Salou-Port Aventura: 

– Creu el secretari d’Infraestructures i Mobilitat que la pèrdua de connexió fer-
roviària de Salou i Cambrils amb Tarragona y Port Aventura tindrà impactes econò-
mics sobre aquests municipis?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
demanat el traspàs de l’explotació de la línia ferroviària Cambrils - 
Port Aventura
314-00043/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, 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: 
En relació a l’anunci del Ministeri de Foment per desmantellar les vies de la Lí-

nia ferroviària de Cambrils-Salou-Port Aventura: 
– Ha demanat la Generalitat el traspàs de l’explotació d’aquesta infraestructu-

ra ferroviària que el Ministeri vol desafectar, per via de la Llei Estatal 38/2015 del 
sector ferroviari?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat 
d’un mitjà de transport d’alta capacitat, ecològic i integrat 
urbanísticament als municipis situats entre l’Hospitalet de l’Infant i 
Tarragona
314-00044/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, 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: 
En relació a l’anunci del Ministeri de Foment per desmantellar les vies de la Lí-

nia ferroviària de Cambrils-Salou-Port Aventura: 
– Tenint en compte la mobilitat interurbana que es produeix diàriament, agreuja-

da durant l’estiu entre Mont-roig, Hospitalet de l’Infant, Cambrils i urbanitzacions, 
Salou, Vila-seca La Pineda i Tarragona, els problemes de qualitat de l’aire a l’en-
torn de Tarragona i el marc legislatiu relatiu al canvi climàtic, considera necessari 
el secretari d’Infrastructures i Mobilitat la necessitat de comptar amb un medi de 
transport d’alta capacitat, eficient ecològicament i integrat urbanísticament a les es-
mentades poblacions, tal i com preveia el Pla territorial del Camp de Tarragona i el 
Pla director urbanístic de Tarragona?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les vies de la 
línia ferroviària Cambrils - Port Aventura per a impulsar un tramvia
314-00045/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, 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: 
En relació a l’anunci del Ministeri de Foment per desmantellar les vies de la Lí-

nia ferroviària de Cambrils-Salou-Port Aventura: 
– Descarta el secretari d’Infraestructures i Mobilitat la utilització d’aquestes in-

fraestructures per impulsar un tren-tramvia com s’ha fet en moltes ciutats europees 
com Lyon o Alacant?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de 
l’estudi sobre la reconversió de la línia ferroviària Cambrils - Port 
Aventura en un tramvia
314-00046/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, 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: 
En relació a l’anunci del Ministeri de Foment per desmantellar les vies de la Lí-

nia ferroviària de Cambrils-Salou-Port Aventura: 
– En la passada legislatura el Departament de Territori i Sostenibilitat es va 

comprometre a realitzar un estudi sobre la reconversió de la línia de costa en un 
tren-tramvia, quines són les conclusions de l’esmentat estudi?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa 
al joc responsable que imparteix l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes
314-00047/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué contenido, formato y duración tiene la formación relativa a «juego res-

ponsable» imparte la EAJA a las personas que atienden en los puntos de venta de 
las loterías y juegos de azar que dicha entidad gestiona, con especial referencia a 
aquellos apartados relativos a las garantías y mecanismos para evitar el juego inde-
bido por menores de edad?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
previstos per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes per a aplicar-los 
quan un menor intenta jugar
314-00048/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit les propostes de resolució i les preguntes i deixar 
pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi Govern, atès 
que aquestes iniciatives estan condicionades en aquest moment per l’aplicació de les mesu-
res adoptades pel Govern de l’Estat i el Senat d’acord amb l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué protocolos tiene previstos la EAJA para su aplicación en los puntos de 

venta de loterías y juegos de azar, como estancos, panaderías, bares, gasolineras, 
librerías, kioscos y supermercados u otros establecimientos, cuando un menor de 
edad intenta jugar indebidamente?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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