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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retallada de pressupost al Grup Mútua de Terrassa i el deute 
del Servei Català de la Salut amb aquesta mútua
Tram. 314-07887/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reconversió de la llarga estada de salut mental
Tram. 314-08283/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comparació amb els exercicis anteriors de les partides des-
tinades al Departament de Salut en el pressupost prorrogat 
per al 2013
Tram. 314-09222/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les partides pressupostàries per a material per 
a diabètics del 2003 ençà
Tram. 314-09327/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de nens diagnosticats de malnutrició o carènci-
es alimentàries a la xarxa sanitària pública al gener i al juliol 
del 2013
Tram. 314-09329/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alertes del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública 
per la detecció precoç de problemes de malnutrició o carèn-
cies alimentàries
Tram. 314-09330/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades de l’Enquesta de Salut relatives als problemes de 
malnutrició o carències alimentàries en la població infantil 
de què disposa el Departament de Salut
Tram. 314-09331/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el li-
deratge d’un programa de detecció precoç de carències ali-
mentàries i de prevenció de la malnutrició des de la xarxa sa-
nitària pública
Tram. 314-09332/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocols i les aplicacions informàtiques per a detectar la 
malnutrició infantil i les carències alimentàries
Tram. 314-09333/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nens diagnosticats de malnutrició o carències ali-
mentàries pel personal d’infermeria pediàtrica a la xarxa sani-
tària pública del 2010 ençà
Tram. 314-09334/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Codi infart 2009-2013 i el Codi ictus 2003-2013
Tram. 314-09339/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
brot de legionel·la del Vallès Oriental i les actuacions contra 
la legionel·losi del 2006 ençà
Tram. 314-09340/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mediació entre els sindicats i la patronal amb relació al con-
flicte laboral del sector del transport sanitari públic
Tram. 314-09368/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ambulàncies d’atenció i de transport sanitari ur-
gent i programat
Tram. 314-09370/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat del transport sanitari programat
Tram. 314-09371/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques i del transport sanitari
Tram. 314-09372/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llocs de treball del transport sanitari urgent i 
programat que es perdran per la reducció pressupostària i 
la baixada d’activitat
Tram. 314-09373/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rebaixa salarial dels treballadors del transport sanitari
Tram. 314-09374/10
Resposta del Govern p. 13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de les accions dels piquets en el conflicte 
del sector del transport sanitari
Tram. 314-09375/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
falta d’ambulàncies a Tarragona durant la festa de Sant Magí
Tram. 314-09376/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ambulàncies de transport vital avançat i bàsic a 
Tarragona
Tram. 314-09377/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps de resposta dels serveis d’atenció a l’emergència 
amb transport vital avançat a Tarragona
Tram. 314-09378/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ambulàncies de transport vital avançat i bàsic a la 
regió sanitària del Camp de Tarragona
Tram. 314-09379/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps de resposta dels serveis d’atenció a l’emergència 
amb transport vital avançat a la regió sanitària del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-09380/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques activats 
per a atendre els ferits de la Diada Castellera de Sant Magí, 
a Tarragona
Tram. 314-09381/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la compra o el contracte del Servei Català de la 
Salut amb els hospitals d’aguts del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-09389/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compra d’activitat o el contracte del Servei Català de la Sa-
lut amb l’Hospital Clínic i l’Hospital Sagrat Cor, de Barcelona
Tram. 314-09391/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de llits d’aguts i de sales d’operacions operatius 
en data de l’1 d’abril, 1 d’agost i 1 de setembre del 2010 ençà
Tram. 314-09392/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de les retallades als centres hospitalaris de la regió 
sanitària de Girona del 2010 ençà
Tram. 314-09401/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
generalització del cribratge d’ecògraf Doppler de caròtida a 
la població de risc
Tram. 314-09403/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
circuits de donació de teixits habilitats pel Departament de 

Salut amb relació al Banc de Teixits de l’Hospital Clínic de 
Barcelona i al Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-09465/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dificultats per a la donació de teixits i de cervell al Banc de 
Teixits de l’Hospital Clínic de Barcelona i al Banc de Sang i 
Teixits
Tram. 314-09466/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
unificació dels bancs de donació de teixits en un gran banc 
públic de teixits i cèl·lules vinculat a l’empresa pública Banc 
de Sang i Teixits
Tram. 314-09467/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a retornar o no cobrar els copagaments impo-
sats pel Govern de l’Estat a la medicació hospitalària de dis-
pensació ambulatòria a partir de l’1 d’octubre de 2013
Tram. 314-09473/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat a 
particulars el 2012
Tram. 314-09479/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat a 
mútues i entitats asseguradores el 2012
Tram. 314-09480/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat 
a mútues d’accidents de treballs i malalties professionals 
el 2012
Tram. 314-09481/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat a 
entitats asseguradores el 2012
Tram. 314-09482/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat a 
beneficiaris de mútues i companyies asseguradores el 2012
Tram. 314-09483/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’activitat privada en els hospitals del Siscat el 
2012
Tram. 314-09484/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció primà-
ria del Siscat a particulars el 2012
Tram. 314-09485/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció primà-
ria del Siscat a mútues i entitats asseguradores el 2012
Tram. 314-09486/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció primà-
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ria del Siscat a mútues d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals el 2012
Tram. 314-09487/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció pri-
mària del Siscat a entitats asseguradores de trànsit el 2012
Tram. 314-09488/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció primà-
ria del Siscat a beneficiaris de mútues i companyies assegu-
radores el 2012
Tram. 314-09489/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’activitat privada en els centres d’atenció pri-
mària del Siscat el 2012
Tram. 314-09490/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la facturació per activitat privada del Siscat a particulars el 
2012
Tram. 314-09491/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada del Siscat a mútues i enti-
tats asseguradores el 2012
Tram. 314-09492/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada del Siscat a mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals el 2012
Tram. 314-09493/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada del Siscat a entitats assegura-
dores de trànsit el 2012
Tram. 314-09494/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada del Siscat a beneficiaris de 
mútues i companyies asseguradores el 2012
Tram. 314-09495/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’activitat privada en els centres del Siscat 
el 2012
Tram. 314-09496/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contracte programa als hospitals i centres del Siscat de 
Barcelona el 2013 i en comparació amb els anys 2010 a 2012
Tram. 314-09513/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones inscrites al Registre de voluntats antici-
pades del 2002 ençà
Tram. 314-09515/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa sanitària per càpita per cada regió sanitària i a Bar-
celona del 2003 ençà
Tram. 314-09516/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes de cartera de serveis i canvi de compra per a l’ofi-
cina de farmàcia comunitària
Tram. 314-09526/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions que s’estan impulsant per a prevenir i detectar la vi-
olència masclista entre els joves
Tram. 314-09974/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
foment de la igualtat entre dones i homes per mitjà de noves 
formes de relació entre els joves
Tram. 314-09975/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els circuits per a intervenir coordinadament amb els ajunta-
ments contra la violència masclista entre els joves
Tram. 314-09977/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris previstos per a distribuir els beneficis de la loteria de 
Catalunya
Tram. 314-09979/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb 
PricewaterhouseCoopers per al disseny i la creació de ma-
nuals de polítiques, procediments i control de risc
Tram. 314-10136/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb 
Deloitte perquè l’assessori en la transformació de l’Institut 
Català de Finances en un banc públic
Tram. 314-10137/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb 
KPMG perquè faci un informe sobre l’impacte pressupostari 
de l’explotació de concessions administratives de gestió im-
mobiliària i d’equipaments
Tram. 314-10138/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels ingressos del sorteig de la Grossa de Cap 
d’Any de la loteria de Catalunya
Tram. 314-10191/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge dels ingressos de la Grossa de Cap d’Any que 
es destinaran a polítiques socials
Tram. 314-10231/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
condicionament i el millorament de la carretera LP-3322 en-
tre Linyola i Bellcaire d’Urgell
Tram. 314-10334/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer les obres de la variant de Tàrrega de la car-
retera C-14
Tram. 314-10366/10
Resposta del Govern p. 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer les obres de la variant de Solivella de la car-
retera C-14
Tram. 314-10367/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer les obres de la variant de Belltall de la carre-
tera C-14
Tram. 314-10368/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer les obres del tram entre Solivella i Montblanc 
de la carretera C-14
Tram. 314-10369/10
Resposta del Govern p. 28

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els objectius de la campanya a la premsa escri-
ta del Departament de Territori i Sostenibilitat del desembre 
del 2013
Tram. 311-01004/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat de la campanya a la premsa escri-
ta del Departament de Ter ritori i Sostenibilitat del desembre 
del 2013
Tram. 311-01005/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les novetats incorporades a la campanya a la 
premsa escrita del Departament de Territori i Sostenibilitat 
del desembre del 2013
Tram. 311-01006/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els diaris en què s’ha fet la campanya de publi-
citat del Departament de Territori i Sostenibilitat del desem-
bre del 2013
Tram. 311-01007/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a escollir els diaris en què s’ha fet la 
campanya de publicitat del Departament de Territori i Soste-
nibilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01008/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per a fer al desembre del 2013 la 
campanya a la premsa escrita del Departament de Territori 
i Sostenibilitat
Tram. 311-01009/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tiratge de la campanya a la premsa escrita 
del Departament de Territori i Sostenibilitat del desembre 
del 2013
Tram. 311-01010/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’agència de publicitat contractada per a la campa-

nya a la premsa escrita del Departament de Territori i Soste-
nibilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01011/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de redacció, disseny i edició de la campa-
nya a la premsa escrita del Departament de Territori i Soste-
nibilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01012/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost d’impressió de la campanya a la premsa 
escrita del Departament de Territori i Sostenibilitat del de-
sembre del 2013
Tram. 311-01013/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de distribució de la campanya a la premsa 
escrita del Departament de Territori i Sostenibilitat del de-
sembre del 2013
Tram. 311-01014/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la partida pressupostària de la campanya a la 
premsa escrita del Departament de Territori i Sostenibilitat 
del desembre del 2013
Tram. 311-01015/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els tipus de delictes que han augmentat el 2013
Tram. 311-01022/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes de l’increment d’accidents de trànsit el 
desembre del 2013
Tram. 311-01023/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de denúncies per sostraccions de 
telèfons mòbils, desglossades per regions policials, el 2012
Tram. 311-01024/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de denúncies per sostraccions de 
telèfons mòbils, desglossades per regions policials, el 2013
Tram. 311-01025/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la quantitat adjudicada i executada per al millora-
ment de la xarxa d’aigües Ter Llobregat el 2013
Tram. 311-01026/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inversió de l’empresa concessionària en el millo-
rament de la xarxa d’aigües Ter Llobregat el 2013
Tram. 311-01027/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’inversió en el millorament de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat el 2014
Tram. 311-01028/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les obres que es preveuen executar a la xarxa d’ai-
gües Ter Llobregat el 2014
Tram. 311-01029/10
Anunci p. 35
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el protocol signat per l’Agència de Residus de Ca-
talunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament 
de Tremp amb relació al centre de tractament de residus del 
Pallars Jussà
Tram. 311-01030/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els problemes del centre de tractament de residus 
del Pallars Jussà pel que fa al tractament dels lixiviats
Tram. 311-01031/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces 
de seguretat de l’Estat
Tram. 311-01036/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces 
de seguretat de l’Estat especialitzats
Tram. 311-01037/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya als cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat en casos relatius a situacions 
d’emergència en el mar
Tram. 311-01038/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya als cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat en casos relatius a situacions 
d’emergència a la muntanya
Tram. 311-01039/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els casos en què el Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya no ha comunicat una 
emergència als cossos i forces de seguretat de l’Estat
Tram. 311-01040/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els casos en què el Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 no ha facilitat el telèfon dels cos-
sos i forces de seguretat de l’Estat
Tram. 311-01041/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra per a es-
brinar si Plataforma per Catalunya defensa actituds feixistes
Tram. 311-01042/10
Anunci p. 38

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paga extraordinària del desembre del 2013 al personal sanita-
ri no facultatiu jubilat
Tram. 314-10738/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en el període 2011-2013 per a localitzar les per-
sones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura
Tram. 314-10739/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per sostraccions de telèfons mòbils, 
desglossades per regions policials, el 2013
Tram. 314-10740/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per sostraccions de telèfons mòbils, 
desglossades per regions policials, el 2012
Tram. 314-10741/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tipus de delictes que han augmentat el 2013
Tram. 314-10742/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’increment d’accidents de trànsit el desem-
bre del 2013
Tram. 314-10743/10
Formulació p. 41
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Tram. 314-10786/10
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Tram. 314-10787/10
Formulació p. 43
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Tram. 314-10788/10
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa de les escoles oficials d’idiomes
Tram. 314-10789/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
certificació de despesa del programa operatiu del Fons so-
cial europeu en el període 2010-2012 i les previsions per 
al 2013
Tram. 314-10790/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de millorament de la xarxa d’aigües Ter Llobregat
Tram. 314-10791/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de millorament de la xarxa d’aigües Ter Llobregat per 
comarques
Tram. 314-10792/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les inversions de l’empresa concessionària de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat el 2013
Tram. 314-10793/10
Formulació p. 45
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previsió d’inversió en el millorament de la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat el 2014
Tram. 314-10797/10
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres que es preveuen executar a la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat el 2014
Tram. 314-10798/10
Formulació p. 47
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retallada de pressupost al Grup Mú-
tua de Terrassa i el deute del Servei Català 
de la Salut amb aquesta mútua
Tram. 314-07887/10

Resposta del Govern
Reg. 51871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07887/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retallada de pressupost al Grup Mútua de Terrassa 
i el deute del Servei Català de la Salut amb aquesta 
mútua

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’entitat Mútua de Terrassa és una entitat privada sen-
se ànim de lucre que forma part, com a proveïdora de 
serveis, del Sistema sanitari integral d’utilització públi-
ca de Catalunya (SISCAT), rebent una contraprestació 
per aquests serveis en base a un contracte de compra 
de serveis.

A diferència de les entitats públiques o participades pel 
Departament de Salut (empreses públiques i consorcis), 
el pressupost de les quals es troba integrat en els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya, el pressupost de 
la Mútua de Terrassa es troba fora d’aquesta àmbit i és 
aprovat i gestionant autònomament per l’entitat.

Pel que fa al deute del CatSalut amb Mútua de Terras-
sa es detallen els conceptes i les mensualitats en l’an-
nex adjunt, a data 12 de desembre de 2013.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reconversió de la llarga estada de 
salut mental
Tram. 314-08283/10

Resposta del Govern
Reg. 51762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08283/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reconversió de la llarga estada de salut mental

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Roca Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’aprovació del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 
com la principal eina de treball pel canvi del model 
sanitari català preveu diferents accions en relació amb 
la salut mental.

– En el projecte estratègic 1.1 per desenvolupar i im-
plantar els plans directors, es recullen els objectius i 
accions generals del Pla Director de Salut Mental 
i Addicions de Catalunya per aquest període.

– També el projecte estratègic 2.4 per desenvolupar al-
ternatives assistencials en el marc d’un sistema més inte-
grat recull les accions necessàries per a la reordenació 
de l’internament de llarga durada i cooperació amb l’es-
pai residencial en col·laboració amb el Departament de 
Benestar Social i Família: reequilibri del component sa-
nitari i d’atenció a la dependència, tant en l’àmbit socio-
sanitari com en el de salut mental, definició de relacions 
assistencials de suport a l’atenció a la dependència i esta-
bliment de mecanismes àgils de transició entre xarxes.

L’aprovació per Acord de Govern de 3 de setembre, 
pel qual es crea el Pla Interdepartamental d’interacció 
entre els serveis sanitaris i socials, contempla com ele-
ments claus en l’àmbit de salut mental:

– L’adequació de la llarga estada sociosanitaria i de salut 
mental. Els principals motius i factors són: la necessitat 
de fer efectiu un enfocament comunitari en els serveis 
i les prestacions, amb una visió global i de continuum 
assistencial, disposar d’una organització basada en el 
sistema d’atenció integral i integrada dels serveis de 
base territorial, i la necessitat d’adoptar els nous mo-
dels de referència en l’atenció i provisió dels serveis 
sociosanitaris i de llarga estada del nostre entorn.

L’objectiu general és dissenyar un nou escenari dels 
serveis sociosanitaris i de salut mental a Catalunya amb 
la creació d’un gran sector d’atenció a la llarga durada 
que inclogui els serveis socials actuals i la part corres-
ponent de la llarga estada sociosanitària i salut mental.
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– Interacció entre els àmbits sanitari i social de la xar-
xa de salut mental, amb l’objectiu de desenvolupar un 
model d’atenció integral sanitària i social mitjançant 
un sistema organitzatiu i d’interrelació entre els ser-
veis de salut mental i socials del territori que garan-
teixi la continuïtat en el procés d’atenció a la persona.

Paral·lelament, els diferents instruments de reorde-
nació assistencial que impulsa el Servei Català de la 
Salut per tal de millorar els nivells de resolució i ac-
cessibilitat territorials, vinculats a l’acompliment dels 
objectius del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, im-
pulsen una adequació i reorganització general de la 
prestació de serveis que, en el cas específic de la sa-
lut mental, contempla actuacions específicament adre-
çades a l’abordatge de l’internament de llarga durada, 
fixant com a objectiu per al període 2013-2015 l’inici 
del traspàs a l’àmbit social d’aquelles places de llarga 
estada psiquiàtrica susceptibles de reconversió a dis-
positius residencials.

D’acord amb els treballs realitzats pel Pla Director de 
Salut mental i Addiccions del Departament de Salut, 
les places susceptibles de ser incloses en el Pla d’Ade-
quació de la Llarga estada de salut mental inclouen pa-
cients amb trastorn mental sever de baixa complexitat 
i pacients amb retard mental greu i profund.

L’any 2013 per Acord del CatSalut i ICASS s’ha priorit-
zat dur a terme l’anàlisi de situació i un Pla d’adequació 
de dos centres monogràfics del Camp de Tarragona: 
Sanatori Villablanca i Institut Pere Mata de Reus.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comparació amb els exercicis an-
teriors de les partides destinades al Depar-
tament de Salut en el pressupost prorrogat 
per al 2013
Tram. 314-09222/10

Resposta del Govern
Reg. 51763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09222/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la comparació amb els exercicis anteriors de les parti-
des destinades al Departament de Salut en el pressu-
post prorrogat per al 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
pressupost assignat al Departament de Salut compa-
rant amb les assignacions aprovades al Parlament els 
darrers deu anys i el pressupost liquidat del 2012 s’ad-
junten en l’annex.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les partides pressupos-
tàries per a material per a diabètics del 2003 
ençà
Tram. 314-09327/10

Resposta del Govern
Reg. 51764 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09327/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les partides pressupostàries per a materi-
al per a diabètics del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjunto en l’an-
nex l’evolució de les partides pressupostàries de mate-
rial per a diabètics.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nens diagnosticats de 
malnutrició o carències alimentàries a la xar-
xa sanitària pública al gener i al juliol del 2013
Tram. 314-09329/10

Resposta del Govern
Reg. 51759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09329/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de nens diagnosticats de malnutrició o ca-
rències alimentàries a la xarxa sanitària pública al ge-
ner i al juliol del 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-09329/10 a 
314-09334/10 es responen de forma conjunta.

Segons dades de juny de 2013 de la història clínica 
informatitzada de l’atenció primària de l’Institut Ca-
talà de Salut hi ha 91 casos acumulats entre 2012-13 
amb codis diagnòstic clínics lligats amb la desnutrició 
(que en la majoria de les ocasions es lliguen a patolo-
gies cròniques de base). Hi ha 10 casos amb un codi 
social que recull problemes relacionats amb la manca 
d’aliments adequats. Els codis que s’han estudiat cor-
responen a la Classificació Internacional de Malalties 
(CIM_10) de l’Organització Mundial de la Salut que 
s’utilitza internacionalment i que, en el cas de la des-
nutrició, estan enfocats a recollir sobretot la relaciona-
da amb patologia crònica.

És molt important tenir en compte que la informació 
recollida en la història clínica està pensada per ser 
d’utilitat per al professional sanitari al centre assisten-
cial, i no és convenient utilitzar-la de forma aïllada, ni 
per fins epidemiològics.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Servei 
Català de la Salut, estan col·laborant amb el Departa-
ment de Benestar Social i Família i el Departament 
d’Ensenyament, en l’elaboració d’un protocol per a la 
detecció i el seguiment de situacions d’especial difi-
cultat en l’alimentació d’infants i adolescents i de l’es-
tabliment de mesures integrades d’atenció global a la 
família amb un caràcter preventiu, pal·liatiu, i educa-
tiu. Per a l’elaboració d’aquest protocol s’ha sol·licitat 
la col·laboració de les societats científiques.

Pel que fa a les dades relatives als problemes de mal-
nutrició o carències alimentàries en població infantil, 
cal dir que l’Agència de Salut Pública Catalunya, mit-

jançant l’Enquesta de Salut, per valorar la qualitat de 
l’alimentació infantil disposa dels indicadors següents: 
la durada de la lactància materna, el nombre de dies 
que s’esmorza abans de sortir de casa, el nombre de 
racions de fruita i verdura que es prenen cada dia (així 
com els que estan per sobre de la recomanació de 5 ra-
cions diàries), el consum de menjar ràpid, de begudes 
ensucrades i d’aliments amb sucres refinats. De tots 
ells es disposa de dades per classe social.

Les dades més destacables en persones menors de 14 
anys són que la majoria esmorzen abans de sortir de 
casa i que la majoria fan un consum ocasional de men-
jar ràpid, begudes ensucrades i productes amb sucre. 
Només un 3,7% mai esmorza abans de sortir de casa 
i únicament un 2,9% prenen 4 vegades o més a la set-
mana menjar ràpid, un 11,7% pren begudes ensucrades 
més de 4 vegades cada setmana i un 14,8% pren pro-
ductes ensucrats 4 o més vegades a la setmana. Cal 
assenyalar que cap d’aquests indicadors és indicatiu de 
malnutrició i/o carència alimentària i que per tant es 
necessiten estudis específics sobre aquesta problemà-
tica.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alertes del Departament de Salut 
i l’Agència de Salut Pública per la detecció 
precoç de problemes de malnutrició o ca-
rències alimentàries
Tram. 314-09330/10

Resposta del Govern
Reg. 51759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de l’Enquesta de Salut rela-
tives als problemes de malnutrició o carèn-
cies alimentàries en la població infantil de 
què disposa el Departament de Salut
Tram. 314-09331/10

Resposta del Govern
Reg. 51759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09329/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el lideratge d’un programa de detecció pre-
coç de carències alimentàries i de prevenció de 
la malnutrició des de la xarxa sanitària pública
Tram. 314-09332/10

Resposta del Govern
Reg. 51759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el protocols i les aplicacions informàti-
ques per a detectar la malnutrició infantil i les 
carències alimentàries
Tram. 314-09333/10

Resposta del Govern
Reg. 51759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de nens diagnosticats de mal-
nutrició o carències alimentàries pel personal 
d’infermeria pediàtrica a la xarxa sanitària pú-
blica del 2010 ençà
Tram. 314-09334/10

Resposta del Govern
Reg. 51759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09329/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Codi infart 2009-2013 i el Codi ictus 
2003-2013
Tram. 314-09339/10

Resposta del Govern
Reg. 51760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09339/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Codi infart 2009-2013 i el Codi ictus 2003-2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, adjuntem en annex 
l’avaluació elaborada per la Direcció General de Pla-
nificació i Recerca en Salut del Departament de Salut 
sobre el Codi infart i el Codi ictus.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el brot de legionel·la del Vallès Orien-
tal i les actuacions contra la legionel·losi del 
2006 ençà
Tram. 314-09340/10

Resposta del Govern
Reg. 51761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09340/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el brot de legionel·la del Vallès Oriental i les actuaci-
ons contra la legionel·losi del 2006 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

A mitjans d’agost de 2013 a l’Hospital General de Gra-
nollers es va detectar un agrupament de malalts de 
legionel·losi que tot i que no eren tots residents a Gra-
nollers, tots havien visitat la ciutat en els 10 dies ante-
riors a l’inici dels símptomes. Des de l’Hospital es va 
notificar el possible brot a la Unitat de Vigilància Epi-
demiològica Vallès Occidental - Vallès Oriental, que 
es va encarregar de la investigació epidemiològica.

Des l’1 al 27 d’agost es van detectar 16 malalts proba-
blement relacionats amb el brot. Els casos van ser 12 
homes i 4 dones entre 37 i 90 anys (mitjana d’edat 68,6 
anys), 11 residien a Granollers i 5 a altres municipis 
del voltant.

Tots els malalts van evolucionar bé però 15 van reque-
rir ingrés hospitalari, i un malalt ingrés a cures inten-
sives. La mitjana d’estada hospitalària va ser de 8,2 
dies. Dels 16 malalts, 6 (37’5%) estaven amb tracta-
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ment immunosupressor o patien malalties que causa-
ven immunosupressió.

La investigació ambiental va prioritzar la inspecció i la 
recollida de mostres d’aigua a les instal·lacions de risc 
pròximes a la residència dels malalts i a les zones que 
havien visitat i, alhora, es dictaven les mesures de con-
trol pertinents en els punts investigats com la neteja i 
desinfecció de les instal·lacions i/o l’aturada cautelar.

Es van prendre 32 mostres d’aigua de torres de refrige-
ració i condensadors d’aire de 19 empreses en un radi 
de 2.000 m en relació a la ubicació dels casos i mostres 
d’aigua de 2 instal·lacions de reg i de 2 fonts ornamen-
tals. En cap mostra ambiental es va aïllar Legionel·la 
pneumophila però a partir del 27 d’agost no es va de-
tectar cap més cas.

Cal dir que, malgrat no poder-se detectar l’origen de la 
font d’infecció, la rapidesa de l’actuació i de les mesu-
res de control dictades van permetre el control efectiu 
del brot.

En l’informe annex es recull l’evolució dels brots de le-
gio nel·losi a Catalunya així com les accions dutes a terme.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mediació entre els sindicats i la pa-
tronal amb relació al conflicte laboral del 
sector del transport sanitari públic
Tram. 314-09368/10

Resposta del Govern
Reg. 51872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09368/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mediació entre els sindicats i la patronal amb rela-
ció al conflicte laboral del sector del transport sanitari 
públic

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú Ferré

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El SEM contracta a terceres empreses per donar el ser-
vei d’urgències i emergències mèdiques. El conflicte 

laboral a què es refereix la pregunta ha estat entre les 
empreses del sector i el seu personal, les quals tenen 
conveni propi. El SEM no hi ha intervingut en cap mo-
ment, doncs no té relació laboral ni contractual amb 
aquests treballadors.

El SEM ha vetllat pel compliment del servei i aquest 
ha estat garantit en tot moment.

Pel que fa a les accions dutes a terme pel Departament 
d’Empresa i Ocupació, cal dir que, a través dels pro-
cessos de mediació, s’han gestionat els conflictes col-
lectius que s’han presentat com a vagues en els mesos 
d’agost i setembre de l’any 2013. Així els treballadors 
de les empreses Ambulancias Condal, Transport Sani-
tari de Catalunya i Ambulancias Domingo varen con-
vocar cinc vagues. A les mateixes cal incloure la va-
ga a nivell de sector que varen convocar els sindicats 
USO, CCOO i UGT per als dies 9 al 12 de setembre 
de 2013.

En data 8 d’octubre de 2013 els sindicats del sector 
varen sol·licitar a la Direcció General de Relacions La-
borals i Qualitat en el Treball una mediació per tal de 
poder trobar una sortida al conflicte. En data 17 d’oc-
tubre es va dur a terme la mediació però no es va asso-
lir l’acord. Tot i això, aquesta vaga es va desconvocar 
el dia 25 d’octubre, abans del seu inici.

També, en data 7 de novembre, els sindicats del sector 
varen instar una nova convocatòria de vaga pel dia 18 
de novembre. Malgrat no arribar a un acord en la me-
diació del dia 12 de novembre, les parts van assolir un 
acord que va motivar la desconvocatòria de la vaga del 
dia 21 de novembre.

Finalment, l’empresa Transport Sanitari de Catalunya 
va presentar el dia 2 de desembre una convocatòria de 
vaga, l’inici de la qual estava prevista pel dia 20 de de-
sembre i que afectava només a la província de Girona. 
Per tal d’arribar a un acord es van citar a les parts a 
una mediació que va tenir lloc el dia 10 de desembre 
als Serveis Territorials de Girona i es van aconseguir 
consensuar els serveis mínims.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ambulàncies d’atenció i 
de transport sanitari urgent i programat
Tram. 314-09370/10

Resposta del Govern
Reg. 51873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09370/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’ambulàncies d’atenció i de transport sani-
tari urgent i programat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú Ferré

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-09370/10 a 
09372/10 es responen de forma conjunta.

L’evolució del nombre d’ambulàncies de transport sa-
nitari urgent així com el nombre de treballadors del 
SEMSA, s’adjunten en l’annex.

La previsió d’ambulàncies per al gener de 2014 és la 
mateixa que en la data actual.

Pel que fa al transport sanitari no urgent, el CatSalut 
basa la prestació d’aquest servei en la compra d’activi-
tat. Per aquest motiu, no s’estableix contractualment 
un nombre determinat d’ambulàncies disponibles, la 
qual cosa queda dins l’àmbit organitzatiu de les pròpi-
es empreses adjudicatàries, entenent que sempre s’ha 
de garantir l’activitat contractada.

Quan a l’evolució de l’activitat de transport sanitari 
programat, es pot consultar la informació en les me-
mòries anuals d’activitat.

Pel que fa al nombre de treballadors de les empreses 
adjudicatàries de transport sanitari urgent, cal dir que 
en els plecs del concurs públic, es preveu un nombre 
d’unitats de transport sanitari urgent per territoris i els 
horaris mínims a complir, així com el nombre de per-
sones que han de prestar els serveis per a cada unitat.

Barcelona, 27 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat del transport sanitari pro-
gramat
Tram. 314-09371/10

Resposta del Govern
Reg. 51873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09370/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques i del transport 
sanitari
Tram. 314-09372/10

Resposta del Govern
Reg. 51873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09370/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball del trans-
port sanitari urgent i programat que es per-
dran per la reducció pressupostària i la bai-
xada d’activitat
Tram. 314-09373/10

Resposta del Govern
Reg. 51874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09373/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llocs de treball del transport sanitari ur-
gent i programat que es perdran per la reducció pres-
supostària i la baixada d’activitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú Ferré

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-09373/10 a 
314-09375/10 es responen de forma conjunta.

El SEM i el CatSalut contracten el servei de transport 
sanitari urgent i no urgent, respectivament, a determi-
nats proveïdors. La repercussió en els llocs de treball 
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depèn de la gestió interna que facin les empreses adju-
dicatàries del servei, com a responsables de la relació 
laboral amb els treballadors.

Enguany s’ha aplicat a les empreses adjudicatàries del 
servei la rebaixa de la tarifa del 4,6%, tal com està re-
gulat al contracte públic subscrit amb les empreses ad-
judicatàries.

Quant a la rebaixa salarial que hagin pogut aplicar les 
empreses adjudicatàries que presten servei, es desco-
neixen les mesures aplicades, doncs formen part de la 
gestió interna de cada empresa i la relació que tinguin 
amb els seus treballadors.

Cal dir que la tasca del SEM i del CatSalut és vetllar 
perquè es compleixi el servei contractat.

Pel que fa als actes enregistrats a principis d’agost, 
cal recalcar que en cap moment van afectar a la gestió 
dels recursos que realitza el SEM. Van ser actes van-
dàlics en unitats d’empreses adjudicatàries, pels quals 
els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació, que 
es varen produir en horari nocturn (hores de menor 
activitat) i, en ocasions, en unitats que no es trobaven 
de servei. Cal mencionar que el propi sistema preveu la 
substitució d’unitats, per la qual cosa es va poder fer 
la substitució sense cap tipus d’afectació en el servei.

Per altra banda, les incidències que es van produir du-
rant el dia van ser de caràcter menor, com rodes pun-
xades i pintades, les quals no varen comportar cap en-
darreriment ni retard en la resposta perquè varen ser 
esmenades en un breu espai de temps.

En tot moment el SEM va garantir tant l’assistència 
sanitària, com els temps de resposta i la cobertura ter-
ritorial.

En relació amb el transport sanitari no urgent, es va 
garantir la prestació del servei sense alteracions relle-
vants.

Barcelona, 27 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rebaixa salarial dels treballadors del 
transport sanitari
Tram. 314-09374/10

Resposta del Govern
Reg. 51874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09373/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de les accions dels 
piquets en el conflicte del sector del trans-
port sanitari
Tram. 314-09375/10

Resposta del Govern
Reg. 51874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09373/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la falta d’ambulàncies a Tarragona du-
rant la festa de Sant Magí
Tram. 314-09376/10

Resposta del Govern
Reg. 51861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09376/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la falta d’ambulàncies a Tarragona durant la festa de 
Sant Magí

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i Ibarz, 
Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
preguntes amb NT 314-09376/10 a 314-09381/10 es 
responen conjuntament.

En el cas de la diada de Sant Magí, l’Ajuntament de 
Tarragona i la Coordinadora de colles castelleres de la 
ciutat havien establert els protocols d’actuació habi-
tuals i necessaris per una eventual emergència. Tot 
i que els dispositius assistencials als actes de la dia-
da castellera no eren responsabilitat del Departament 
de Salut, es considera que cal aprofundir en els me-
canismes de coordinació reforçant els circuits entre 
els serveis assistencials a plaça i els centres de refe-
rència.

Cal dir que el SEM va activar dues unitats, a través del 
Centre Coordinador, per atendre als ferits de la Diada. 
El centre de salut, la duració i el nombre d’afectats es 
detallen el l’annex adjunt.

Pel que fa a l’evolució del nombre d’ambulàncies de 
Suport Vital Avançat (SVA) i Suport Vital Bàsic 
(SVB) i el temps de resposta de cada servei d’atenció 
a l’emergència amb Suport Vital Avançat (SVA) a la 
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Ciutat de Tarragona i a la Regió Sanitària Camp de 
Tarragona, es detallen en l’annex.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ambulàncies de transport 
vital avançat i bàsic a Tarragona
Tram. 314-09377/10

Resposta del Govern
Reg. 51861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09376/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps de resposta dels serveis 
d’atenció a l’emergència amb transport vital 
avançat a Tarragona
Tram. 314-09378/10

Resposta del Govern
Reg. 51861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09376/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ambulàncies de transport 
vital avançat i bàsic a la regió sanitària del 
Camp de Tarragona
Tram. 314-09379/10

Resposta del Govern
Reg. 51861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09376/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el temps de resposta dels serveis d’aten-
ció a l’emergència amb transport vital avan-
çat a la regió sanitària del Camp de Tarragona
Tram. 314-09380/10

Resposta del Govern
Reg. 51861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09376/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius del Sistema d’Emergències 
Mèdiques activats per a atendre els ferits de 
la Diada Castellera de Sant Magí, a Tarragona
Tram. 314-09381/10

Resposta del Govern
Reg. 51861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09376/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la compra o el contracte 
del Servei Català de la Salut amb els hospi-
tals d’aguts del Sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-09389/10

Resposta del Govern
Reg. 51875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09389/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la compra o el contracte del Servei Ca-
talà de la Salut amb els hospitals d’aguts del Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya del 
2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’import contractat pel Servei Català de la Salut als 
hospitals d’aguts del SISCAT pel període 2010-2012 
està disponible al web del CatSalut:
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ht t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=ab0188e3658ae310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=ab0188e3658ae310VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Pel que fa a l’any 2013, cal dir que les clàusules addi-
cionals estan en procés de tramitació i ratificació per 
part del Consell de Direcció del CatSalut i es donarà 
publicitat a les mateixes a principis de 2014.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compra d’activitat o el contracte del 
Servei Català de la Salut amb l’Hospital Clí-
nic i l’Hospital Sagrat Cor, de Barcelona
Tram. 314-09391/10

Resposta del Govern
Reg. 51876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09391/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compra d’activitat o el contracte del Servei Català 
de la Salut amb l’Hospital Clínic i l’Hospital Sagrat 
Cor, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El contracte del CatSalut per l’Hospital Clínic per 
l’any 2013 ha estat de 296.414.293,18 € i per l’Hospi-
tal Sagrat Cor de 55.256.667,38 €. Aquestes dades són 
provisionals pendent de tancament definitiu.

Pel que fa a la contractació d’activitat per l’any 2014 
actualment està en negociació.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de llits d’aguts i de sales 
d’operacions operatius en data de l’1 d’abril, 
1 d’agost i 1 de setembre del 2010 ençà
Tram. 314-09392/10

Resposta del Govern
Reg. 51877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09392/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de llits d’aguts i de sales d’operacions ope-
ratius en data de l’1 d’abril, 1 d’agost i 1 de setembre 
del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
informació sobre l’evolució de llits d’aguts i quiròfans 
es va facilitar en la resposta a les iniciatives parlamen-
tàries amb NT 314-03509/10 a 314-03512/10.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de les retallades als cen-
tres hospitalaris de la regió sanitària de Gi-
rona del 2010 ençà
Tram. 314-09401/10

Resposta del Govern
Reg. 51881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09401/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de les retallades als centres hospitalaris de 
la regió sanitària de Girona del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Els plans de millora dels nivells de resolució i acces-
sibilitat territorials són un instrument del CatSalut per 
al desplegament efectiu i harmònic del Pla de salut en 
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el context actual i es concentren en canvis importants 
en la prestació de serveis per fer èmfasi en fer bé allò 
que cal fer i evitar allò que és més inadequat o menys 
segur amb l’objectiu de millorar els resultats de salut, 
l’eficiència, la qualitat i seguretat i garantir la sosteni-
bilitat i viabilitat del sistema sanitari públic.

Els plans de millora se centren en l’orientació del sis-
tema a la cronicitat, la reordenació sociosanitària i 
de l’hospitalització de salut mental, l’adequació de la 
utilització hospitalària, l’accés i resolució quirúrgica, 
l’atenció sanitària i farmacèutica en les residències 
geriàtriques, el terciarisme, les millores en l’eficiència 
de la logística i compra dels proveïdors, la reordenació 
d’especialitats bàsiques i de mitjana complexitat, del 
diagnòstic per la imatge i laboratoris, la cartera de ser-
veis de les oficines de farmàcia i la segona fase de la 
reordenació de l’atenció 7/24.

Per al conjunt de les reordenacions, l’horitzó temporal 
és de 2013 a 2015/2016.

Pel que fa als territoris, l’àmbit on implantar tots els 
projectes de millora són les regions i els sector sanita-
ris i l’aplicació no és lineal i simultània sinó que cada 
regió i sector adapta i planeja per a l’any següent i 
els restants l’aplicació de quins temes, amb quina in-
tensitat i amb quin horitzó temporal.

A la Regió Sanitària Girona s’està treballant en:

– Un sistema més orientat als malalts crònics:

• Desplegament de les rutes de malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica (MPOC), insuficiència cardíaca con-
gestiva (ICC) i diabetis mellitus.

• Disseny d’un marc col·laboratiu amb el Departament 
de Benestar Social i Família.

• Dins el marc de l’atenció a la cronicitat destaca la 
disponibilitat de 20 llits de subaguts.

– Un sistema integrat més resolutiu des dels primers 
nivells:

• Aparell locomotor: Implementació del procés assis-
tencial de lumbàlgia de l’adult i el de les gonàlgies.

• Implementació rutes/protocols de coordinació del 
model d’atenció oftalmològica.

– Plans directors:

• Malalties cerebrovasculars: Implementació del nou 
teleictus.

• Malalties cardiovasculars: Consolidació del codi in-
fart i ampliació de l’horari del servei d’hemodinàmica 
de l’Hospital Josep Trueta (12 h x 7 d x 365 d).

• Implantació del programa de cribratge del càncer de 
colon al Baix Empordà.

• Aliança estratègica (compartida amb al RS Catalu-
nya Central) per a la millora de serveis i àmbits de ges-
tió en el triangle Vic-Olot-Campdevànol.

• Col·laboració amb Salut Pública en programes terri-
torials comunitaris (projecte sobre promoció de l’ali-
mentació saludable i l’activitat física-PAAS en adults 
i grans del Ripollès; Pla SEC amb ensenyament àmbit 
Ter-Brugent; PAFES...).

Pel que fa a l’activitat assistencial i els pressupostos 
anuals, es poden consultar a les memòries de la Regió 
Sanitària Girona publicades en el web del CatSalut.

Altrament, cal recordar que la gestió dels quiròfans 
és una de les tasques que realitza cada centre hos-
pitalari en funció del seu nivell de resolució i de les 
necessitats i les demandes d’atenció. El volum d’acti-
vitat quirúrgica depèn de la tipologia de cada centre 
hospitalari, del nombre de pacients en llista d’espera 
i de l’adequació dels recursos en èpoques estivals i 
festives. Es poden consultar dades sobre quiròfans, 
ràtios i estada mitjana en els informes estadístics de 
la Central de Resultats (Informació estadística de l’es-
tructura, dotació i activitat dels centres hospitalaris 
de Catalunya).

La gestió dels recursos humans, pel que fa als centres 
del SISCAT, en tots els seus aspectes, és competència 
de cadascuna de les entitats proveïdores, en l’àmbit de 
la seva autonomia de gestió, motiu pel qual el Servei 
Català de la Salut no disposa d’un registre de profes-
sionals i els seus sistemes d’informació no contemplen 
el seguiment de les dades que se sol·liciten.

Barcelona, 27 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la generalització del cribratge d’ecò-
graf Doppler de caròtida a la població de risc
Tram. 314-09403/10

Resposta del Govern
Reg. 51878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09403/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la generalització del cribratge d’ecògraf Doppler 
de caròtida a la població de risc

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjunto en annex 
l’informe elaborat per l’Agencia de Qualitat i Avalua-
ció Sanitàries de Catalunya sobre l’avaluació per gene-
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ralitzar el screening de doppler de caròtida a la pobla-
ció de risc.

Barcelona, 27 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els circuits de donació de teixits ha-
bilitats pel Departament de Salut amb rela-
ció al Banc de Teixits de l’Hospital Clínic de 
Barcelona i al Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-09465/10

Resposta del Govern
Reg. 51879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09465/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els circuits de donació de teixits habilitats pel Departa-
ment de Salut amb relació al Banc de Teixits de l’Hos-
pital Clínic de Barcelona i al Banc de Sang i Teixits

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentaries amb NT 314-09465/10 a 
314-09467/10 es responen de forma conjunta.

El circuit de donació de teixit cadavèric (multiteixit) 
s’inicia amb la detecció potencial del donant en els 
centres autoritzats que es detallen en l’annex. El coor-
dinador de trasplantaments detecta el donant potencial 
i realitza la selecció segons els protocols d’acceptació 
nacionals i internacionals i els acordats amb el Banc 
de Teixits. El coordinador aconsegueix el consenti-
ment familiar, revisa la història clínica i social i rea-
litza l’examen físic del donant. Determina l’elegibilitat 
del donant segons uns criteris específics i avisa al co-
ordinador del Banc de Teixits per confirmar la idoneï-
tat del donant i programar l’hora d’extracció.

El coordinador del Banc de Teixits comunica al cap de 
l’equip extractor les dades generals del donant de tei-
xits i li comunica l’hora estimada de l’extracció i els 
teixits que cal extreure.

L’avaluació del possible donant la realitza el coordina-
dor de trasplantaments del centre conjuntament amb el 
coordinador del Banc de Teixits.

L’equip extractor està format per tres professionals: un 
cap d’equip i dos extractors. El cap d’equip convoca a 
la resta amb antelació a l’extracció per preparar el ma-
terial i coordina el desplaçament.

En el cas de l’Hospital Vall Hebron, l’equip extractor 
surt des de l’edifici Frederic Duran i Jordà del Banc de 
sang i teixits. En el cas del banc de teixits de l’Hospital 
clínic de Barcelona (HCB), l’equip extractor surt des 
de l’hospital.

Un cop a l’hospital, el cap d’equip examina el donant i 
confirma la seva idoneïtat, segons els criteris descrits 
als apartats anteriors. El nombre i tipus de teixits a ex-
treure varia d’acord a l’edat del donant, les possibles 
contraindicacions per l’extracció de cadascun dels tei-
xits derivades de les malalties prèvies, l’autorització es-
pecífica de la família i/o jutge i la valoració en el mo-
ment de l’extracció que faci el responsable de l’equip i el 
coordinador. Un cop finalitzada l’extracció, l’equip ex-
tractor procedeix a la reconstrucció acurada del donant.

Els teixits es guarden al Banc de Teixits i es mantenen 
en quarantena fins el seu processament.

Pel que fa al circuit de donació teixit de donant viu, es 
realitza segons indicació dels especialistes en els cen-
tres autoritzats indicats. Els teixits de donants vius que 
es reben al Banc de Teixits del Banc de Sang i Teixits 
(BST) són:

– Els especialistes en neurocirurgia sol·liciten la pre-
servació de calotes cranials per a ús autòleg.

– Els serveis d’oncologia sol·liciten la preservació de 
semen en pacients oncològics enfront la possibilitat 
del pacient de perdre la fertilitat durant el tractament 
oncològic.

– Els serveis de ginecologia sol·liciten la preservació 
de teixit ovàric en pacients oncològics enfront la pos-
sibilitat del pacient de perdre la fertilitat durant el trac-
tament oncològic.

– Els serveis d’hematologia i oncologia sol·liciten la pre-
servació de cèl·lules mare procedents de la medul·la òssia 
o de la sang perifèrica per poder realitzar un trasplanta-
ment autogènic al pacient quan el seu estat ho permeti, 
o per un familiar o per un malalt no emparentat.

El Banc de Teixits del BST fa la recepció d’aquests tei-
xits, els processa i els emmagatzema. Aquests teixits 
es mantenen fins que els necessiten els mateixos paci-
ents que els han donat (ús autòleg). El Banc de Teixits 
de l’Hospital Clínic també gestiona donants de calota.

Quant a les dificultats per la donació de teixits i de cer-
vell als dos principals bancs públics, en primer lloc cal 
fer una diferenciació entre la donació de teixits (d’ús 
terapèutic) i la donació de cervells (exclusivament per 
a investigació).

La donació de cervells es localitza exclusivament al 
banc de l’Hospital Clínic i es destinen a la investiga-
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ció de malalties neurològiques. Per tant les necessitats 
de donació vénen establertes pels investigadors i no per 
la demanda de tractament de determinades  patologies. 
De fet fa pocs dies, el banc de teixits neurològics de 
l’Hospital Clínic va informar que no podrien admetre 
més cervells per a investigació durant l’any 2013 perquè 
ja havien arribat al nombre màxim de donacions. Ac-
ceptar més donants podria suposar perjudicar les inves-
tigacions que estan portant a terme en l’actualitat.

En el cas de la donació de teixits (ocular, múscul es-
quelètic, vascular i pell) destinats a ús terapèutic, en 
moments puntuals es produeixen demandes que su-
peren els estocs existents (per efectes estacionals, per 
minva puntual del nombre de donacions...). Aquestes 
demandes s’han pogut resoldre amb la col·laboració 
entre els bancs, i amb bancs d’altres territoris. També 
s’ha produït l’efecte contrari, quan un banc té difi-
cultats per processar tots els teixits donats. La solu-
ció en aquests casos ha estat, dins d’un marc de col-
laboració mútua, el traspàs de donants entre els bancs 
públics, qüestió que quedarà definitivament resolta 
amb la fusió dels dos bancs públics que ja s’està du-
ent a terme.

Pel que fa a la donació de medul·la òssia, Catalunya ja 
ha arribat al seu objectiu per a tot l’any 2013 establert 
pel Pla Nacional de Medul·la Òssia.

En relació amb la donació de cordó, malgrat que ha 
baixat, el banc de sang de cordó umbilical és el que 
més unitats trasplanta de l’Estat i un dels primers del 
món.

Finalment, pel que fa al procediment i calendari d’in-
tegració dels bancs de teixits de l’Hospital Clínic i el 
BST, a partir de la constitució a finals de 2012 del Co-
mitè Estratègic de Teixits, recollida en la modificació 
dels estatuts del BST, aquest òrgan es reuneix periòdi-
cament amb l’objectiu d’estructurar la integració dels 
dos bancs de teixits sota el marc d’una aliança estra-
tègica.

Actualment, s’ha arribat a un consens quant al plan-
tejament estratègic, el Pla de negoci a cinc anys i l’or-
ganigrama. Està en curs la dissolució de la Transplant 
Services Foundation i l’Acord de cessió global dels ac-
tius i passius al BST, així com la signatura de l’aliança 
estratègica.

A partir d’aquí es desplegarà el Pla per a la integra-
ció efectiva de les activitats, les persones, els siste-
mes d’informació, etc. Es pretén completar el procés 
a principis de 2014.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dificultats per a la donació de tei-
xits i de cervell al Banc de Teixits de l’Hos-
pital Clínic de Barcelona i al Banc de Sang i 
Teixits
Tram. 314-09466/10

Resposta del Govern
Reg. 51879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09465/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la unificació dels bancs de donació de 
teixits en un gran banc públic de teixits i cèl-

lules vinculat a l’empresa pública Banc de 
Sang i Teixits
Tram. 314-09467/10

Resposta del Govern
Reg. 51879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09465/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a retornar o no co-
brar els copagaments imposats pel Govern 
de l’Estat a la medicació hospitalària de dis-
pensació ambulatòria a partir de l’1 d’octu-
bre de 2013
Tram. 314-09473/10

Resposta del Govern
Reg. 51880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09473/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a retornar o no cobrar els copagaments 
imposats pel Govern de l’Estat a la medicació hospita-
lària de dispensació ambulatòria a partir de l’1 d’octu-
bre de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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L’endemà de la publicació de la Resolució del 10 de 
setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera 
de Serveis del SNS i Farmàcia, del Ministeri de Sani-
tat, el conseller de Salut va demanar a la ministra de 
Sanitat l’ajornament de la mesura i una revisió a fons 
de tots els criteris que s’hi exposen per tal de decidir 
sobre la seva idoneïtat, per les dificultats d’accés a al-
guns medicaments en el cas d’alguns usuaris.

El 26 de setembre en un comunicat de premsa el De-
partament de Salut va informar que no començaria a 
aplicar el nou copagament de medicaments de dispen-
sació a les farmàcies hospitalàries ja que es considera-
va que es podien generar dificultats d’accés a alguns 
medicaments per part de determinats usuaris.

L’1 d’octubre el Govern també va aprovar un acord pel 
qual s’encarregava al Servei Català de la Salut que es-
tablis els mecanismes necessaris per garantir l’accés 
de tots els ciutadans als medicaments de dispensació 
hospitalària i ambulatòria.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a particulars el 2012
Tram. 314-09479/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09479/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la facturació per activitat privada dels hospitals del 
Siscat a particulars el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-09479/10 a 
314-09496/10 es responen de forma conjunta.

Els informes que elabora anualment la Central de Ba-
lanços del Servei Català de la Salut contenen infor-
mació economicofinancera dels centres del SISCAT, 
entre la qual hi ha la facturació per activitat privada.

Aquests informes tenen com a objectiu esdevenir un 
instrument de consens entre els hospitals i centres de la 
xarxa pública de Catalunya i el CatSalut a partir de 
l’obtenció d’un nivell d’informació econòmica i finan-

cera útil per millorar la gestió i l’eficiència dels cen-
tres, i també de disposar d’una informació agregada 
per a la planificació i la compra de serveis sanitaris.

Els informes, que es poden consultar en l’apartat Cen-
tral de Balanços de la pàgina web del CatSalut, es fan 
sobre centres hospitalaris d’atenció especialitzada, 
centres sanitaris de la xarxa de salut mental i entitats 
sociosanitàries. Els informes corresponents a l’any 
2012 estan en procés d’elaboració, tanmateix s’adjun-
ta en l’annex les dades corresponents als hospitals de 
l’Institut Català de la Salut.

Barcelona, 27 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a mútues i entitats asse-
guradores el 2012
Tram. 314-09480/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a mútues d’accidents de 
treballs i malalties professionals el 2012
Tram. 314-09481/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a entitats assegurado-
res el 2012
Tram. 314-09482/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a beneficiaris de mútues 
i companyies asseguradores el 2012
Tram. 314-09483/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’activitat privada en 
els hospitals del Siscat el 2012
Tram. 314-09484/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a par-
ticulars el 2012
Tram. 314-09485/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a mútu-
es i entitats asseguradores el 2012
Tram. 314-09486/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a mútu-
es d’accidents de treball i malalties professi-
onals el 2012
Tram. 314-09487/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a enti-
tats asseguradores de trànsit el 2012
Tram. 314-09488/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a be-
neficiaris de mútues i companyies assegu-
radores el 2012
Tram. 314-09489/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’activitat privada en els 
centres d’atenció primària del Siscat el 2012
Tram. 314-09490/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada del 
Siscat a particulars el 2012
Tram. 314-09491/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada del 
Siscat a mútues i entitats asseguradores 
el 2012
Tram. 314-09492/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada del 
Siscat a mútues d’accidents de treball i ma-
lalties professionals el 2012
Tram. 314-09493/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada del Sis-
cat a entitats asseguradores de trànsit el 2012
Tram. 314-09494/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada del 
Siscat a beneficiaris de mútues i companyi-
es asseguradores el 2012
Tram. 314-09495/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’activitat privada en 
els centres del Siscat el 2012
Tram. 314-09496/10

Resposta del Govern
Reg. 51856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09479/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contracte programa als hospitals i 
centres del Siscat de Barcelona el 2013 i en 
comparació amb els anys 2010 a 2012
Tram. 314-09513/10

Resposta del Govern
Reg. 51857 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09513/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contracte programa als hospitals i centres del Siscat 
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de Barcelona el 2013 i en comparació amb els anys 
2010 a 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Ferran Pedret i 
Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
dades sobre el contracte programa als hospitals i cen-
tres del Siscat de Barcelona pel període 2010 a 2012 es 
poden consultar al web del CatSalut:

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=220504760c0da310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=220504760c0da310VgnVCM
2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Pel que fa a les dades del 2013 us adjuntem les dades 
provisionals en l’annex.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones inscrites al Re-
gistre de voluntats anticipades del 2002 ençà
Tram. 314-09515/10

Resposta del Govern
Reg. 51858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09515/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones inscrites al Registre de volun-
tats anticipades del 2002 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

Des del 22 de juny de 2002, data de posada en funcio-
nament del Registre Central de Voluntats Anticipades, 
fins al 31 de juliol de 2013 s’han dipositat en aquest 
registre 53.020 documents. D’aquests 4.201 correspo-
nen a substitucions o modificacions d’altres anteriors 
ja existents i 63 han estat revocats.

Amb la informació que figura en el Registre Central 
d’assegurats del CatSalut queda constància que 677 
persones que havien registrat el document han mort, 
encara que el nombre real de defuncions és, suposada-
ment, més gran.

Amb l’entrada en funcionament del Registro Nacio-
nal de Instrucciones Previas (RNIP), els ciutadans que 
estableixen la seva residència en una altra comunitat 
autònoma poden demanar que el document quedi di-
positat en la nova comunitat de residència, però això 
no modifica la possibilitat què pugui ser visualitzat pel 
metge responsable que atengui al pacient a qualsevol 
lloc de l’Estat. El nombre de documents traspassats a 
una altra CCAA és de 151.

Així doncs, a 30 de juny de 2013 el nombre de docu-
ments vigents al Registre de Voluntats Anticipades de 
Catalunya és de 48.079. Això representa el 31,5% del 
total de documents que conté el RNIP. El 5,64% es va 
registrar durant el primer semestre de 2013. Actual-
ment podem dir que es registren 16 documents per dia.

Cal dir que el percentatge de catalans que tenen regis-
trat el document de voluntats anticipades (DVA), 0,7%, 
és inferior al 1,93% de les persones que a la enquesta 
de Salut de Catalunya van dir que l’havien fet.

Les persones que fan i registren el DVA cada vegada 
són mes joves. Si l’any 2002 les persones de menys 
de 60 anys representaven el 29,40% i el 30,35% l’any 
2003; actualment són el 43,8%. El percentatge total de 
dones que han registrat un DVA continua sent signifi-
cativament superior (64%) al d’homes. No existeixen 
diferències significatives entre homes i dones en rela-
ció amb l’edat que atorguen el DVA, llevat de la lògica 
proporció mes elevada de dones a partir de 70 anys per 
la major esperança de vida.

Per cada 10.000 ciutadans de la demarcació de Barce-
lona hi ha registrats 75 DVA. A Tarragona, 60; a Gi-
rona, 61 i a Lleida, 44. Barcelona i Manresa són els 
municipis amb major nombre de documents per cada 
10.000 habitants (10,7 i 10, 6 respectivament).

Des de la posada en funcionament del registre, el nom-
bre de documents que s’han formalitzat i, molt proba-
blement, elaborat en les notaries (55%), ha estat supe-
rior als que ho fan amb la presència de tres testimonis. 
Els gironins són els que més opten per aquesta opció, a 
diferència de Lleida i Tarragona on s’opta més per do-
nar-li validesa davant de tres testimonis.

Per tal de millorar l’accés al Registre de Voluntats An-
ticipades, l’any 2010 va finalitzar la sincronització com-
pleta al RNIP. Això permet que els documents diposi-
tats en el Registre de Catalunya siguin accessibles per 
a qualsevol metge de la resta de comunitats autònomes, 
així com que els documents fets en altres comunitats 
també siguin accessibles per als metges catalans.

Del 4 de novembre de 2008 fins el 30 de juny de 2013 
s’han realitzat 1.142 accessos al registre a través del 
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portal www.metgescat.org. En el darrer semestre 
s’han produït 174 accessos.

El major nombre de consultes però, és el que fan els 
professionals a través de la Història Clínica Compar-
tida de Catalunya, HC3, doncs el document és acces-
sible directament a través d’aquesta història, de la ma-
teixa manera que ho és qualsevol altre document.

Pel que fa a les accions d’informació sobre les Volun-
tats Anticipades, cal dir que tant els ciutadans com els 
professionals poden accedir a Canal Salut on s’ha sis-
tematitzat de manera diferenciada la informació que 
els hi és d’utilitat. A l’apartat de professionals tam-
bé hi ha l’accés al registre, per aquells professionals 
que no tenen accés a la Història Clínica Compartida de 
Catalunya

Durant el primer semestre de 2013 es van continuar 
realitzant accions de divulgació del document de vo-
luntats anticipades entre les associacions de pacients. 
En concret en col·laboració amb el Pla director socio-
sanitari i les delegacions d’Oncolliga Catalunya es van 
fer sessions a Barcelona, Terrassa i Roses.

Igualment es van fer sessions per als professionals sa-
nitaris al Hospital de Bellvitge, en col·laboració amb 
el CEA d’aquest Hospital i a la delegació territorial de 
Girona pels professionals de l’àmbit sociosanitari. Ac-
tualment estan previstes noves sessions d’informació i 
divulgació i la potenciació de l’acció que vénen realit-
zant les oficines d’atenció ciutadana.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa sanitària per càpita per ca-
da regió sanitària i a Barcelona del 2003 ençà
Tram. 314-09516/10

Resposta del Govern
Reg. 51859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09516/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa sanitària per càpita per cada regió sanitària 
i a Barcelona del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’indicador de la despesa sanitària per càpita anual es 
calcula a partir del pressupost consolidat inicial de Sa-
lut (Departament de Salut / CatSalut / ICS) i la po-
blació de referència de Catalunya segons les dades del 
Registre central de persones assegurades del CatSa-
lut. Aquest indicador es calcula cada any en el moment 
de l’elaboració del pressupost (darrer trimestre de ca-
da any). Per tant, es calcula amb la xifra del projec-
te del pressupost de l’any vinent i la darrera dada de 
població disponible (tall oficial de població de gener 
de l’any en curs). Per aquest motiu, sempre hi ha un 
decalatge en quant a l’àmbit temporal de les dades, i 
també en els exercicis en què hi ha pròrroga pressu-
postària en què s’alteren els calendaris de tramitació 
pressupostària. En definitiva és un indicador que dóna 
una aproximació del volum de recursos promig que el 
Govern destina anualment a Salut per assegurat. Per la 
seva naturalesa, doncs, es refereix sempre al conjunt 
del territori català. Per tant, no té sentit el seu càlcul 
per regions sanitàries, donat que existeix un volum de 
despeses que no estan territorialitzades (salut pública, 
recerca, sistemes d’informació, etc.). D’altra banda, no 
és possible equiparar el pressupost per càpita per a to-
tes les regions donat que la distribució de determinats 
nivells de centres, serveis i tecnologies de referència 
es concentra en determinades zones del territori per 
raons de planificació sanitària i de garantia de qualitat.

L’evolució del pressupost, la despesa sanitària per càpita 
i la població amb targeta sanitària s’adjunta en l’annex.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes de cartera de serveis i 
canvi de compra per a l’oficina de farmàcia 
comunitària
Tram. 314-09526/10

Resposta del Govern
Reg. 51860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09526/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes de cartera de serveis i canvi de compra 
per a l’oficina de farmàcia comunitària

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Durant l’any 2013, en el marc de la comissió de segui-
ment de la cartera de serveis formada pels representants 
del CatSalut i del Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya, s’ha avançat en l’exploració de possibles 
serveis, d’acord amb el Pla de salut de Catalunya.

La previsió per a l’any 2014 és:

– Inici del programa pilot per a l’atenció farmacèutica 
al pacient crònic complex (PCC/MACA) amb el Pro-
grama de seguiment farmacoterapèutic amb sistemes 
personalitzats de dosificació en diferents àmbits terri-
torials de les quatre demarcacions.
– Continuació del treball del grup de MHDA-FH-FC 
per explorar possibles col·laboracions.
– Desplegament del Programa de detecció precoç del 
càncer de còlon i recte a les regions sanitàries de Tar-
ragona, Lleida i Girona.
– Desplegament del Programa de detecció del VIH per 
mitjà del test ràpid en poblacions de més de 30.000 ha-
bitants.
– Continuació del servei de dispensació de metadona.

Tot i les circumstàncies actuals i la complexitat de po-
sar en marxa noves propostes pel requeriment d’impli-
cació de molts àmbits (regulació i contractació entre 
altres), les parts (CatSalut i CCFC) han manifestat la 
voluntat d’avançar en els plantejaments fets i treba-
llen en la línia tant de donar continuïtat als serveis 
acordats com d’iniciar activitats professionals de la 
farmàcia comunitària i col·laboració i participació 
amb el sistema sanitari públic en tots aquells serveis 
que puguin aportar resolubilitat al propi sistema sa-
nitari.

Barcelona, 27 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions que s’estan impulsant per 
a prevenir i detectar la violència masclista 
entre els joves
Tram. 314-09974/10

Resposta del Govern
Reg. 51775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09974/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions que s’estan impulsant per a prevenir i de-
tectar la violència masclista entre els joves

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

Amb aquest text donem resposta també a les pregun-
tes parlamentàries 314-09975/10 i 314-09977/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
l’Institut Català de les Dones ha endegat el programa 
Estimar no fa mal que s’adreça a homogeneïtzar i mi-
llorar l’eficàcia i els continguts del conjunt de les acci-
ons preventives adreçades a joves adolescents. Aquest 
programa ha quedat emmarcat i definit en actuacions 
en el Programa d’Intervenció Integral contra la violèn-
cia Masclista (PIIVM 2013-2015) dins la línia estratè-
gica de sensibilització i prevenció.

D’entre les accions del programa Estimar no fa mal 
orientades a professionals, podem destacar la forma-
ció especialitzada i els materials pedagògics per a 
equips d’educadors de centres educatius de justícia ju-
venil. També s’ha fet formació a professionals d’infer-
meria, psicopedagogia i professorat que participen en 
el programa Salut i escola.

De les actuacions del Estimar no fa mal adreçades di-
rectament a adolescents cal destacar els tallers de sen-
sibilització en els centres educatius de justícia juvenil, 
la formació a l’alumnat de cicles formatius d’Integra-
ció social i d’animació sociocultural i turística, el ma-
terial per identificar les situacions d’abús en les prime-
res relacions de parella i l’elaboració de material amb 
claus per identificar el ciberassetjament.

En el mes de maig es va presentar el Protocol de Jo-
ventut per a l’abordatge de la violència masclista. 
S’adreça als professionals de joventut del territori i es-
tableix unes pautes d’actuació comunes per abordar la 
violència masclista en els nivells de la prevenció i sen-
sibilització, la detecció i l’atenció i acompanyament.

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordi-
nada contra la Violència Masclista (CNVM) és un òr-
gan de coordinació interinstitucional per impulsar, fer 
el seguiment i avaluar les actuacions en l’abordatge de 
la violència masclista que duen a terme els departa-
ments de la Generalitat, així com per fomentar-ne la 
col·laboració amb les entitats i els òrgans de la societat 
civil que treballen en aquest àmbit. Aquest òrgan es-
tà format per representants de les principals entitats 
municipalistes (la Federació Catalana de Municipis 
i l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya) i 
treballa de forma operativa a través de grups de treball 
tècnics interdepartamentals.

D’altra banda els Circuits territorials per a l’abordat-
ge de la violència masclista són la concreció del model 
d’intervenció en el territori i estableixen els seus propis 
itineraris d’atenció a les dones que pateixen aquesta vio-
lència. Els circuits estan integrats per totes les instituci-
ons, agents socials i persones que intervenen en l’abor-
datge integral de la violència en el propi territori.
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Us informem també que l’Institut Català de les Dones 
(ICD), la Secretaria de Família i la Direcció General 
de Joventut (DGJ) treballen, coordinadament, al vol-
tant del dret de les menors d’edat davant la violència 
masclista. En una primera fase, s’està fent una anàlisi 
del marc normatiu per posteriorment, si s’escau, cons-
truir o adaptar el serveis existents a les necessitats i es-
pecificitats de les adolescents i les joves. Els resultats 
d’aquest primer informe es van fer públics el dia 21 de 
novembre en la jornada formativa Violència masclis-
ta i drets de les adolescents organitzada conjuntament 
per l’ICD i la DGJ i els podeu consultar a la pàgina 
web del Departament de Benestar Social i Família.

Barcelona, 2 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el foment de la igualtat entre dones i 
homes per mitjà de noves formes de relació 
entre els joves
Tram. 314-09975/10

Resposta del Govern
Reg. 51775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09974/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els circuits per a intervenir coordina-
dament amb els ajuntaments contra la vio-
lència masclista entre els joves
Tram. 314-09977/10

Resposta del Govern
Reg. 51775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09974/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris previstos per a distribuir 
els beneficis de la loteria de Catalunya
Tram. 314-09979/10

Resposta del Govern
Reg. 51842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09979/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris previstos per a distribuir els beneficis de la 
loteria de Catalunya

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Carina Mejías Sánchez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que com 
ja es va fent des de la creació de l’organisme que re-
gula la gestió dels jocs i apostes propis de la Genera-
litat de Catalunya, Loteria de Catalunya destina ínte-
grament els seus beneficis al finançament d’inversions, 
programes i actuacions d’atenció a la gent gran, als 
discapacitats i al funcionament de centres d’atenció a 
la infància.

El 70% del valor dels bitllets es destinarà a premis. 
Els beneficis del sorteig es destinaran íntegrament a 
programes i serveis de prevenció per a infants i ado-
lescents en situació de vulnerabilitat, en el marc de les 
mesures establertes en el Pacte Nacional per a la In-
fància.

El Departament de Benestar Social i Família valorarà 
quines accions, ja sigui directament o mitjançant enti-
tats prestadores de serveis relacionats amb l’àmbit de 
la infància i l’adolescència, seran susceptibles de rebre 
el reforç econòmic dels beneficis provinents de la re-
captació de la Grossa de Cap d’Any.

Barcelona, 8 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura d’un contracte de l’Insti-
tut Català de Finances amb Pricewaterhou-
seCoopers per al disseny i la creació de ma-
nuals de polítiques, procediments i control 
de risc
Tram. 314-10136/10

Resposta del Govern
Reg. 51774 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10136/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la signatura d’un contracte de l’Institut Català de 
Finances amb PricewaterhouseCoopers per al disseny 
i la creació de manuals de polítiques, procediments i 
control de risc

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
aquesta pregunta es respon conjuntament amb les pre-
guntes escrites 314-10137/10 i 314-10138/10, amb la 
informació següent:

L’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contracta-
ció Pública, amb l’objectiu d’impulsar la transparència 
en la contractació pública, elabora i publica en la seva 
web quinzenalment totes les adjudicacions de contrac-
tes públics realitzades pels Departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya i per les entitats del seu sector 
públic que s’han publicat a la Plataforma de contrac-
tació pública, mitjançant documents estructurats (en 
forma excel), que recullen l’òrgan de contractació la 
data d’adjudicació, la descripció del contracte i del seu 
objecte, el procediment d’adjudicació utilitzat, el valor 
estimat del contracte i la durada d’aquest.

Des del 29 de juliol de 2013, aquesta informació, jun-
tament amb altra informació detallada sobre els pro-
cessos de contractació pública, es troba també dispo-
nible al Portal de la Transparència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura d’un contracte de l’Insti-
tut Català de Finances amb Deloitte perquè 
l’assessori en la transformació de l’Institut 
Català de Finances en un banc públic
Tram. 314-10137/10

Resposta del Govern
Reg. 51774 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10136/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura d’un contracte de l’Institut 
Català de Finances amb KPMG perquè faci 
un informe sobre l’impacte pressupostari de 
l’explotació de concessions administratives 
de gestió immobiliària i d’equipaments
Tram. 314-10138/10

Resposta del Govern
Reg. 51774 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10136/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels ingressos del sor-
teig de la Grossa de Cap d’Any de la loteria 
de Catalunya
Tram. 314-10191/10

Resposta del Govern
Reg. 51843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10191/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la destinació dels ingressos del sorteig de la Grossa de 
Cap d’Any de la loteria de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados Ga-
liano

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-10231/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que com 
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ja es va fent des de la creació de l’organisme que re-
gula la gestió dels jocs i apostes propis de la Genera-
litat de Catalunya, Loteria de Catalunya destina ínte-
grament els seus beneficis al finançament d’inversions, 
programes i actuacions d’atenció a la gent gran, als 
discapacitats i al funcionament de centres d’atenció a 
la infància.

El 70% del valor dels bitllets es destinarà a premis. 
Els beneficis del sorteig es destinaran íntegrament a 
programes i serveis de prevenció per a infants i ado-
lescents en situació de vulnerabilitat, en el marc de les 
mesures establertes en el Pacte Nacional per a la In-
fància.

El Departament de Benestar Social i Família valorarà 
quines accions, ja sigui directament o mitjançant enti-
tats prestadores de serveis relacionats amb l’àmbit de 
la infància i l’adolescència, seran susceptibles de rebre 
el reforç econòmic dels beneficis provinents de la re-
captació de la Grossa de Cap d’Any.

Barcelona, 8 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge dels ingressos de la 
Grossa de Cap d’Any que es destinaran a 
polítiques socials
Tram. 314-10231/10

Resposta del Govern
Reg. 51843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10191/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el condicionament i el millorament de 
la carretera LP-3322 entre Linyola i Bellcaire 
d’Urgell
Tram. 314-10334/10

Resposta del Govern
Reg. 51766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10334/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el condicionament i el millorament de la carretera 
LP-3322 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El condicionament i eixamplament de la carretera 
LP-3322 del pk 10,600 al 14,500, en el tram entre Li-
nyola i Bellcaire d’Urgell és una actuació prevista que 
té un projecte constructiu redactat. La programació de 
les obres s’haurà de fer en el futur en funció de les dis-
ponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer les obres de la vari-
ant de Tàrrega de la carretera C-14
Tram. 314-10366/10

Resposta del Govern
Reg. 51767 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10366/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de fer les obres de la variant de Tàrrega de 
la carretera C-14

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La formació de la variant de la C-14 entre pk 69,400 i 
el pk 76,700 Tram: Tàrrega és una actuació amb pro-
jecte constructiu redactat i una previsió de cost de les 
obres de 66,7 M€. La programació d’aquestes obres 
s’haurà de fer en el futur en funció de les disponibili-
tats pressupostàries.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer les obres de la vari-
ant de Solivella de la carretera C-14
Tram. 314-10367/10

Resposta del Govern
Reg. 51768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10367/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de fer les obres de la variant de Solivella 
de la carretera C-14

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La formació de la variant de Solivella, C-14, del pk 
43,700 de la C-14 al pk 47,330, és una actuació en fase 
de redacció del amb projecte constructiu amb una pre-
visió de cost de les obres de 16,5 M€. La programació 
de les obres s’haurà de fer en el futur en funció de les 
disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer les obres de la vari-
ant de Belltall de la carretera C-14
Tram. 314-10368/10

Resposta del Govern
Reg. 51769 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10368/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de fer les obres de la variant de Belltall 
de la carretera C-14

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La formació de variant de Belltall del pk 53,000 al pk 
55,650 de la C-14 és una actuació que està en fase de 
redacció del projecte constructiu amb una previsió 

de cost de les obres de 9,8 M€. La programació de les 
obres s’haurà de fer en el futur en funció de les dispo-
nibilitats pressupostàries.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer les obres del tram en-
tre Solivella i Montblanc de la carretera C-14
Tram. 314-10369/10

Resposta del Govern
Reg. 51770 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10369/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de fer les obres del tram entre Solivella i 
Montblanc de la carretera C-14

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El condicionament de la carretera C-14, del pk 37,770 
al pk 45,120, entre Montblanc i Solivella és una ac-
tua ció prevista que està en fase de redacció del pro-
jecte constructiu amb una previsió de cost de les 
obres de 10 M€. La programació de les obres s’hau-
rà de fer en el futur en funció de les disponibilitats 
pressupostàries.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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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 els objectius de la campanya 
a la premsa escrita del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01004/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50879 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els objectius perseguits pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb la publicació, en di-
versos diaris de Catalunya, durant el mes de desembre 
de 2013, de publireportatges o «pàgines especials» en 
que es fa publicitat de les polítiques i els polítics del 
Departament de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de la campanya 
a la premsa escrita del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01005/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50880 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina era la necessitat de publicar els referits publi-
reportatges en aquests moments?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les novetats incorporades a 
la campanya a la premsa escrita del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat del de-
sembre del 2013
Tram. 311-01006/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50881 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines novetats, fets o programes que no fossin ja 
coneguts s’han incorporat a dits publireportatges?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els diaris en què s’ha fet la 
campanya de publicitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01007/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50882 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– A quants i a quin diaris de Catalunya s’han incorpo-
rat els referits publireportatges o «pàgines especials» 
de publicitat del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a escollir els 
diaris en què s’ha fet la campanya de publi-
citat del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01008/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50883 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins han estat els criteris per escollir els diaris on 
es publicaven dits publireportatges o pàgines especials 
de publicitat del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius per a fer al de-
sembre del 2013 la campanya a la premsa 
escrita del Departament de Territori i Soste-
nibilitat
Tram. 311-01009/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50884 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 



21 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 243

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 31

la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Per quin motiu es publiquen ara, desembre de 2013, 
si encara no es disposa dels pressupostos i per tant dels 
programes d’actuació del exercici 2014?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tiratge de la campanya a 
la premsa escrita del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01010/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50885 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina ha estat la tirada global d’aquests publirepor-
tatges de publicitat del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’agència de publicitat con-
tractada per a la campanya a la premsa es-
crita del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat del desembre del 2013
Tram. 311-01011/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50886 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina agència de publicitat ha estat contractada per 
redactar, dissenyar i editar dits publireportatges o pà-
gines especials de publicitat del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de redacció, disseny 
i edició de la campanya a la premsa escri-
ta del Departament de Territori i Sostenibilitat 
del desembre del 2013
Tram. 311-01012/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50887 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 



21 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 243

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 32

la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin ha estat el cost de redactar, dissenyar i editar 
dits publireportatges o pàgines especials de publicitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost d’impressió de la 
campanya a la premsa escrita del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat del desem-
bre del 2013
Tram. 311-01013/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50888 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin ha estat el cost d’impressió de dits publirepor-
tatges o pàgines especials de publicitat del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de distribució de la 
campanya a la premsa escrita del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat del desem-
bre del 2013
Tram. 311-01014/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50889 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin ha estat el cost de distribució de dits publire-
portatges o pàgines especials de publicitat del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la partida pressupostària 
de la campanya a la premsa escrita del De-
partament de Territori i Sostenibilitat del de-
sembre del 2013
Tram. 311-01015/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50890 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A càrrec de quines partides pressupostàries del pres-
supost prorrogat de 2012 s’han carregat totes les des-
peses de redacció, disseny, impressió i distribució de 
dits publireportatges o pàgines especials de publicitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els tipus de delictes que han 
augmentat el 2013
Tram. 311-01022/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51786 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins tipus de delictes han augmentat durant l’any 
2013?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes de l’increment 
d’accidents de trànsit el desembre del 2013
Tram. 311-01023/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51787 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– A quines causes atribueix el Govern l’increment d’ac-
cidents de trànsit durant el mes de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de denúncies per 
sostraccions de telèfons mòbils, desglossa-
des per regions policials, el 2012
Tram. 311-01024/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51788 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes denúncies li consta al Departament d’Inte-
rior que s’hagin presentat en el decurs de l’any 2012 
per sostraccions de telèfons mòbils, iphones, i altres 
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aparells similars, en total a Catalunya i desglossades 
per regions policials?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de denúncies per 
sostraccions de telèfons mòbils, desglossa-
des per regions policials, el 2013
Tram. 311-01025/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51789 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes denúncies li consta al Departament d’Inte-
rior que s’hagin presentat en el decurs de l’any 2013 
per sostraccions de telèfons mòbils, iphones, i altres 
aparells similars, en total a Catalunya i desglossades 
per regions policials?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la quantitat adjudicada i exe-
cutada per al millorament de la xarxa d’ai-
gües Ter Llobregat el 2013
Tram. 311-01026/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51897 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– En el període temporal dels propers 10 anys l’empre-
sa concessionària de la xarxa d’aigües Ter Llobregat, 
es va comprometre a invertir en la millora de la xarxa 
139 M€. Quants milions d’euros s’han adjudicat i exe-
cutat durant l’any 2013 en la millora de la xarxa d’ai-
gües Ter Llobregat?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la inversió de l’empresa 
concessionària en el millorament de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat el 2013
Tram. 311-01027/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51898 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Considera el Govern que l’empresa concessionària 
de la xarxa d’aigües Ter Llobregat, ha complert amb 
la previsió d’inversió en la millora de la xarxa durant 
l’any 2013, resultant del plec de clàusules i en la seva 
pròpia oferta?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’inversió en 
el millorament de la xarxa d’aigües Ter Llo-
bregat el 2014
Tram. 311-01028/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51899 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina previsió té la concessionària de la xarxa d’ai-
gües Ter Llobregat d’inversió en la millora de la xarxa 
per l’exercici pressupostari de l’any 2014?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les obres que es preveuen 
executar a la xarxa d’aigües Ter Llobregat 
el 2014
Tram. 311-01029/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51900 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina és la relació d’obres que es preveu executar a 
la xarxa d’aigües Ter Llobregat durant l’exercici pres-
supostari de l’any 2014?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol signat per l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, el Consell Co-
marcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de 
Tremp amb relació al centre de tractament 
de residus del Pallars Jussà
Tram. 311-01030/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51901 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina valoració fa el Govern sobre la proposta de 
signatura d’un protocol entre l’Agència de Residus 
de Catalunya, el Consell comarcal del Pallars Jussà i 
l’Ajuntament de Tremp per a fer el seguiment del fun-
cionament del centre de tractament del Pallars Jussà?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els problemes del centre de 
tractament de residus del Pallars Jussà pel 
que fa al tractament dels lixiviats
Tram. 311-01031/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51902 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa el Govern dels recents problemes 
en el tractament dels lixiviats en el centre de tracta-
ment del Pallars Jussà?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les comunicacions del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 Catalunya als cossos i forces de se-
guretat de l’Estat
Tram. 311-01036/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52168 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quan un ciutadà comunica al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya una si-
tuació d’emergència que és competència exclusiva o 
compartida del Cos Nacional de Policia o de la Guàr-
dia Civil, es comunica directament a aquestes cossos 
policials l’esmentada situació d’emergència? Si la res-
posta és negativa, per quines raons? Quin és el proto-
col i a quin cos policial es comunica, en el seu cas?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les comunicacions del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 Catalunya als cossos i forces de se-
guretat de l’Estat especialitzats
Tram. 311-01037/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52169 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quan un ciutadà comunica al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya una si-
tuació d’emergència en que el Cos Nacional de Policia 
o la Guàrdia Civil disposen de recursos altament espe-
cialitzats, es comunica directament a aquestes cossos 
policials l’esmentada situació d’emergència? Si la res-
posta és negativa, per quines raons? Quin és el proto-
col i a quin cos policial es comunica, en el seu cas?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les comunicacions del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya als cossos i forces de 
seguretat de l’Estat en casos relatius a situ-
acions d’emergència en el mar
Tram. 311-01038/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52170 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quan un ciutadà comunica al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya una si-
tuació d’emergència en el mar, es comunica aquesta 
situació directament a la Guàrdia Civil? Si la respos-
ta és negativa, per quines raons? Quin és el protocol i a 
quin cos policial es comunica, en el seu cas?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les comunicacions del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya als cossos i forces de 
seguretat de l’Estat en casos relatius a situ-
acions d’emergència a la muntanya
Tram. 311-01039/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52171 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quan un ciutadà comunica al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya una 
situació d’emergència en la muntanya, es comunica 
aquesta situació directament a la Guàrdia Civil? Si la 
resposta és negativa, per quines raons? Quin és el pro-
tocol i a quin cos policial es comunica, en el seu cas?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els casos en què el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya no ha comunicat una emer-
gència als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat
Tram. 311-01040/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52172 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 Catalunya davant de la petició del ciutadà s’ha 
negat a comunicar aquesta situació d’emergència a la 
Guàrdia Civil o al Cos Nacional de Policia? En quins 
casos s’ha produït?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els casos en què el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 no ha facilitat el telèfon dels cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat
Tram. 311-01041/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52173 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya davant de la petició del ciutadà s’ha ne-
gat a facilitar el telèfon de la Guàrdia Civil o del Cos 
Nacional de Policia? En quins casos s’ha produït?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dels Mossos 
d’Esquadra per a esbrinar si Plataforma per 
Catalunya defensa actituds feixistes
Tram. 311-01042/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52221 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 16.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

El Jutjat de Primera Instància de Sant Boi de Llobre-
gat, en sentència del 20 de desembre de 2013, absol a 
dos membres d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme 
(UCFR) de la demanda per injúries i calumnies interpo-
sada pel president de Plataforma per Catalunya, Josep 
Anglada, per difondre imatges de militants del partit 
PxC amb símbols ultres, fent la salutació feixista.

El Jutge en l’esmentada sentència assenyala que «és 
evident» «que es tracta de fotografies que el mateix 
partit ha publicat i amb les quals s’ha identificat».

Sembla doncs demostrat a través d’una sentència que 
les imatges esmentades són demostratives d’una ideo-
logia feixista i que pot provocar violència del partit 
Plataforma per Catalunya.

1. Quines actuacions del Cos de Mossos d’Esquadra 
preveu impulsar o ha impulsat ja el Govern per esbri-
nar si el partit Plataforma per Catalunya o alguns dels 
seus militants defensen actituds feixistes i violentes, 
que poguessin constituir algun tipus de delicte?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la paga extraordinària del desembre del 
2013 al personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 314-10738/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quina és la quantitat exacta de persones afectades 
pel no abonament de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012 al personal sanitari no facultatiu ju-
bilat que tingués reconegut un complement de pensió 
per jubilació?

2. Quina és la quantitat global que s’ha deixat d’abonar 
per aquest concepte, la paga extraordinària de desem-
bre de 2012 corresponent al complement de pensió de 
jubilació, en xifres absolutes i en percentatge total del 
pressupost del Departament de Salut i de l’ICS?

3. Les esmentades persones afectades van rebre alguna 
notificació prèvia per part del Departament de Salut 
o de l’ICS per informar que no es produiria l’abona-
ment de la paga extraordinària de desembre de 2012?

4. I sinó és així, per quines raons no es va informar 
prèviament?

5. Per quines raons s’aplica aquesta retallada de la pa-
ga extraordinària del mes de desembre de 2012 a un 
complement de pensió per jubilació com si es tractés 
d’un complement salarial a persones en actiu, quan les 
persones afectades estan jubilades i quan el Reial De-
cret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, afecta al personal 
del sector públic que mantingui un relació d’ocupació 
dins aquest sector?

6. I si és així, el personal jubilat no quedaria exclòs de 
l’abast del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol?

7. Per quines raons s’ha aplicat la retallada de la pa-
ga extraordinària de desembre de 2012 quan en les 
altres CCAA, també afectades pel Reial Decret-Llei 

20/2012 aquesta mesura no s’ha aplicat o s’hi s’ha apli-
cat ha estat corregida?

8. Per què en la resposta al recurs de reposició formu-
lat per persones afectades pel no abonament de la paga 
extraordinària s’amenaça que «si resulta qüestionada 
la legalitat d’aquesta resolució i se sotmet a valoració 
de l’òrgan judicial, es reserva el dret a formular recon-
venció en l’import del complement abonat des de la 
derogació de l’article 151 esmentat, per tal que també 
sigui valorat si l’abonament del complement de pensió, 
des de la promulgació del Reial Decret-Llei, 16/2012, 
de 20 d’abril (...) s’ajusta a la legalitat.»

9. Creu el Departament de Salut que aquesta actitud 
amenaçadora és la resposta més adient per fer front a 
un problema de caràcter social i a una petició formu-
lada per ciutadans i ciutadanes en defensa dels seus 
legítims drets?

10. Quin és el posicionament del Govern davant la re-
comanació del Síndic de Greuges de revocar, a l’empa-
ra de l’article 105 de la Llei 30/1992, les resolucions de 
denegació de l’abonament de la pensió de la catorzena 
paga de 2012 i realitzar els tràmits pertinents per fer-
lo efectiu?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en el període 2011-
2013 per a localitzar les persones desapa-
regudes durant la Guerra Civil i la dictadura
Tram. 314-10739/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quines actuacions ha realitzat la Generalitat du-
rant els anys 2011, 2012 i 2013 en aplicació de la Llei 
10/2009, sobre la localització de les persones desapa-
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regudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquis-
ta i la dignificació de les fosses comunes?

2. Quines actuacions preveu realitzar la Generalitat 
durant l’any 2014 en aplicació de la Llei de 10/2009?

3. Quantes fosses de la Guerra Civil i la dictadura 
franquista s’han dignificat durant l’any 2013?

4. Quantes fosses d la Guerra Civil i la dictadura fran-
quista s’han identificat durant l’any 2013?

5. Quantes fosses de la Guerra Civil i la dictadura fran-
quista s’han exhumat durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per sostrac-
cions de telèfons mòbils, desglossades per 
regions policials, el 2013
Tram. 314-10740/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes denúncies li consta al Departament d’Inte-
rior que s’hagin presentat en el decurs de l’any 2013 
per sostraccions de telèfons mòbils, iphones, i altres 
aparells similars, en total a Catalunya i desglossades 
per regions policials?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per sostrac-
cions de telèfons mòbils, desglossades per 
regions policials, el 2012
Tram. 314-10741/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes denúncies li consta al Departament d’Inte-
rior que s’hagin presentat en el decurs de l’any 2012 
per sostraccions de telèfons mòbils, iphones, i altres 
aparells similars, en total a Catalunya i desglossades 
per regions policials?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tipus de delictes que han augmen-
tat el 2013
Tram. 314-10742/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin tipus de delictes han augmentat durant l’any 
2013?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’increment d’accidents 
de trànsit el desembre del 2013
Tram. 314-10743/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– A quines causes atribueix el Govern l’increment d’ac-
cidents de trànsit durant el mes de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a la comar-
ca de l’Alt Camp en el període 2010-2013
Tram. 314-10744/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de fets delictius a la comar-
ca de l’Alt Camp durant els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, especificant el número de delictes de cada any?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

El diputat Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamen-
tari d’ICV-EUiA, ha formulat la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fets 
delictius a les diverses comarques en el període 2010-
2013. Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes amb 
el número de tramitació i de registre corresponents (ad-
missió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.01.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Empordà 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10745/10, reg. 51792)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Penedès 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10746/10, reg. 51793)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Alt Urgell en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10747/10, reg. 51794)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Alta Riba-
gorça en el període 2010-2013 (tram. 314-10748/10, 
reg. 51795)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Anoia en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10749/10, reg. 51796)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Bages en el 
període 2010-2013 (tram. 314-10750/10, reg. 51797)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Baix Camp en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10751/10, reg. 51798)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Baix Ebre en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10752/10, reg. 51799)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Baix Empordà 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10753/10, reg. 51800)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Baix Llobregat 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10754/10, reg. 51801)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a la comarca del Baix Pe-
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nedès en el període 2010-2013 (tram. 314-10755/10, 
reg. 51802)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Barcelonès en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10756/10, reg. 51803)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Berguedà en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10757/10, reg. 51804)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Cerdanya en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10758/10, reg. 51805)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Conca de 
Barberà en el període 2010-2013 (tram. 314-10759/10, 
reg. 51806)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Garraf en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10760/10, reg. 51807)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de les Garrigues 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10761/10, reg. 51808)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Garrotxa en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10762/10, reg. 51809)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Gironès en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10763/10, reg. 51810)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Maresme en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10764/10, reg. 51811)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Montsià en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10765/10, reg. 51812)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Noguera en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10766/10, reg. 51813)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca d’Osona en el 
període 2010-2013 (tram. 314-10767/10, reg. 51814)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Pallars Jus-
sà en el període 2010-2013 (tram. 314-10768/10, reg. 
51815)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Pallars Sobirà 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10769/10, reg. 51816)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Pla d’Urgell en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10770/10, reg. 51817)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Pla de l’Es-

tany en el període 2010-2013 (tram. 314-10771/10, 
reg. 51818)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Priorat en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10772/10, reg. 51819)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Ribera d’Ebre 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10773/10, reg. 51820)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Ripollès en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10774/10, reg. 51821)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Segarra en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10775/10, reg. 51822)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Segrià en el 
període 2010-2013 (tram. 314-10776/10, reg. 51823)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Selva en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10777/10, reg. 51824)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Solsonès en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10778/10, reg. 51825)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Tarragonès en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10779/10, reg. 51826)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Terra Alta en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10780/10, reg. 51827)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de l’Urgell en 
el període 2010-2013 (tram. 314-10781/10, reg. 51828)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca de la Val d’Aran 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10782/10, reg. 51829)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Vallès Oc-
cidental en el període 2010-2013 (tram. 314-10783/10, 
reg. 51830)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a la comarca del Vallès Oriental 
en el període 2010-2013 (tram. 314-10784/10, reg. 51831)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació d’un projecte de llei de 
regulació del dret d’iniciativa ciutadana en 
l’àmbit local
Tram. 314-10785/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

La primera disposició final de la llei 1/2006, de 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular estableix que 
«El Govern ha de presentar, en el termini de sis me-
sos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un 
projecte de llei que reguli el dret d’iniciativa ciutadana 
per a proposar l’aprovació de disposicions de caràcter 
general als ens locals.» Set anys després el Govern de 
la Generalitat no ha presentat cap projecte de llei.

1. Per què el Govern no ha presentat fins al dia d’avui 
el projecte de llei que reguli el dret d’iniciativa ciuta-
dana en l’àmbit local tal com estableix la llei 1/2006?

2. Té intenció el Govern de presentar el projecte de llei 
de regulació del dret d’iniciativa ciutadana en l’àmbit 
local, i si és així, quan ho farà?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de legislar sobre la conta-
minació electromagnètica
Tram. 314-10786/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
possibilitat de legislar a nivell català sobre la contami-
nació electromagnètica?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament de la línia 
9 del metro a l’aeroport
Tram. 314-10787/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quan arribarà la línia 9 del metro a l’aeroport?
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2. En quin estat es troben les obres de construcció de 
les estacions?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació d’exempcions en la matrí-
cula a la Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 314-10788/10

Formulació
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) existei-
xen una sèrie d’exempcions, en relació a la matrícula 
per estudiar a la mateixa, per a varis casos, com ara 
la violència de gènere, el terrorisme o la família nom-
brosa.

1. Seria possible plantejar també una altra exempció o 
descompte equivalent per a persones en situació d’atur 
o de rendes baixes?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa de les escoles ofi-
cials d’idiomes
Tram. 314-10789/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) En relació a la posada en marxa de noves Escoles 
Oficials d’Idiomes a Catalunya (EOI), té previst el Go-
vern modificar, a curt o mig termini, l’actual mapa 
d’Escoles Oficials d’Idiomes?

2) Quina és la ciutat o comarca prioritària per a la 
instal·lació d’una nova EOI?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la certificació de despesa del progra-
ma operatiu del Fons social europeu en el 
període 2010-2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-10790/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 51888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina ha estat la certificació de despesa del Progra-
ma Operatiu Català del FSE per els anys 2010, 2011 i 
2012?

– Quines són les previsions de certificació de despesa 
del Programa Operatiu Català del FSE per al conjunt del 
2013?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat
Tram. 314-10791/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les obres de millora de la xarxa d’aigües 
Ter Llobregat que s’han iniciat l’any 2013 i quin ha es-
tat l’import en euros de cada una d’elles?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat per comarques
Tram. 314-10792/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51890 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– A quines comarques s’han realitzat obres de millora 
de la xarxa d’aigües Ter Llobregat i quina és la relació 
d’aquestes obres?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions de l’empresa conces-
sionària de la xarxa d’aigües Ter Llobregat 
el 2013
Tram. 314-10793/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

L’empresa concessionària de la xarxa d’aigües Ter Llo-
bregat, va presentar un cronograma d’inversions en el 
període temporal dels propers 10 anys.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines d’aquestes inversions s’han realitzat l’any 
2013? S’adeqüen aquestes a la previsió presentada que 
va servir de base per a la seva adjudicació?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat adjudicada i executada 
per al millorament de la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat el 2013
Tram. 314-10794/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51892 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

En el període temporal dels propers 10 anys l’empre-
sa concessionària de la xarxa d’aigües Ter Llobregat, 
es va comprometre a invertir en la millora de la xarxa 
139 M€.

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

– Quants milions d’euros s’han adjudicat i executat 
durant l’any 2013 en la millora de la xarxa d’aigües 
Ter Llobregat?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió de l’empresa concessionà-
ria en el millorament de la xarxa d’aigües Ter 
Llobregat el 2013
Tram. 314-10795/10

Formulació

Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Considera el Govern que l’empresa concessionària 
de la xarxa d’aigües Ter Llobregat, ha complert amb 
la previsió d’inversió en la millora de la xarxa durant 
l’any 2013, resultant del plec de clàusules i en la seva 
pròpia oferta?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament de la xarxa 
d’aigües Ter Llobregat
Tram. 314-10796/10

Formulació

Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51894 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari:
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– Quines són les obres de millora de la xarxa d’aigües 
Ter Llobregat que s’han iniciat l’any 2013 i quin ha es-
tat l’import en euros de cada una d’elles?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’inversió en el millorament 
de la xarxa d’aigües Ter Llobregat el 2014
Tram. 314-10797/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina previsió té la concessionària de la xarxa d’ai-
gües Ter Llobregat d’inversió en la millora de la xarxa 
per l’exercici pressupostari de l’any 2014?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres que es preveuen executar a 
la xarxa d’aigües Ter Llobregat el 2014
Tram. 314-10798/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 51896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la relació d’obres que es preveu executar a 
la xarxa d’aigües Ter Llobregat durant l’exercici pres-
supostari de l’any 2014?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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