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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat privada en el sector sanitari públic
Tram. 314-13320/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord entre el Grup Mutuam i l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-13329/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encàrrec a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques de tor·
nar a valorar un pacient amb síndrome de sensibilitat quími·
ca múltiple
Tram. 314-14188/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost mitjà d’una operació de cataractes a l’Hospital de Vila·
decans
Tram. 314-14511/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost mitjà d’una operació de cataractes derivada a l’Hospital 
de Sant Boi
Tram. 314-14512/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de facultatius a l’Hospital de Viladecans (Baix Llo·
bregat) a l’agost del 2014, desglossat per dies, funcions i 
torns
Tram. 314-14736/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers a l’Hospital de Viladecans (Baix Llobre·
gat) a l’agost del 2014, desglossat per dies, funcions i torns
Tram. 314-14737/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de zeladors a l’Hospital de Viladecans (Baix Llobre·
gat) a l’agost del 2014, desglossat per dies, funcions i torns
Tram. 314-14738/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació de llits a l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) 
a l’agost del 2014, desglossat per dies i tipus de patologia
Tram. 314-14739/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’atencions al servei d’urgències de l’Hospital de Vi·
ladecans (Baix Llobregat) a l’agost del 2014, desglossat per 
dies, torns i tipus d’urgència
Tram. 314-14740/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presumpta denegació d’atenció mèdica d’una ciutadana de 
Ciudad Real per part d’un metge internista de l’Hospital Clí·
nic de Barcelona
Tram. 314-15000/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis d’urgències dels hospitals
Tram. 314-15435/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
brot de legionel·losi aparegut a Sabadell (Vallès Occidental) i 
les actuacions contra aquest brot
Tram. 314-15694/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’entitats autoritzades per a revisar les 
instal·lacions d’alt risc de legionel·losi del 2010 ençà
Tram. 314-15913/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’instal·lacions registrades amb risc i 
alt risc de legionel·losi a Sabadell i al Vallès Occidental del 
2012 ençà
Tram. 314-15914/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supervisió del Departament de Salut dels controls de les 
instal·lacions amb risc i alt risc de legionel·losi a Sabadell i al 
Vallès Occidental del 2012 ençà
Tram. 314-15915/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els cursos per a obtenir la capacitació per al manteniment i 
la neteja de les instal·lacions amb risc de legionel·losi super·
visats pel Departament de Salut a Sabadell i al Vallès Occi·
dental del 2012 ençà
Tram. 314-15916/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de revisions a instal·lacions amb alt risc de legionel·
losi a Sabadell i al Vallès Occidental el 2013 i el 2014
Tram. 314-15917/10
Resposta del Govern p. 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de revisions a instal·lacions amb alt risc de legionel·
losi el 2013 i el 2014
Tram. 314-15918/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’inspeccions a instal·lacions amb risc de legionel·
losi a Sabadell i al Vallès Occidental del 2012 ençà
Tram. 314-15919/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de casos de legionel·losi el 2013 i el 
2014
Tram. 314-15920/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de casos de legionel·losi detectats al Vallès Occi·
dental i a Sabadell del 2010 ençà
Tram. 314-15921/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de vigilància i control de les instal·lacions amb re·
lació a la legionel·losi fetes a Sabadell i al Vallès Occidental 
del 2010 ençà
Tram. 314-15922/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana d’afectats per brots de legionel·losi el 2013 i el 2014
Tram. 314-15923/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps des de la detecció de casos de legionel·
losi fins al control dels brots en el període 2006·2014
Tram. 314-15924/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’origen dels brots de legionel·losi els darrers cinc anys
Tram. 314-15925/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’inspeccions a instal·lacions amb risc de legionel·
losi el 2013 i el 2014
Tram. 314-15926/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal administratiu de l’Hospital de Viladecans (Baix Llo·
bregat) a l’agost del 2014
Tram. 314-16147/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el personal auxiliar d’infermeria de l’Hospital de Viladecans 
(Baix Llobregat) a l’agost del 2014
Tram. 314-16158/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal administratiu de l’Hospital de Viladecans (Baix Llo·
bregat) el 2014
Tram. 314-16159/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de zeladors de l’Hospital de Viladecans (Baix Llo·
bregat) el 2014
Tram. 314-16160/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal facultatiu de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobre·
gat) el 2014
Tram. 314-16161/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal d’infermeria de l’Hospital de Viladecans (Baix Llo·
bregat) el 2014
Tram. 314-16162/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el personal auxiliar d’infermeria de l’Hospital de Viladecans 
(Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16163/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
brot de legionel·losi a Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 314-16427/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la incorporació a la història clínica dels pacients 
crònics d’una pregunta relativa a llur perspectiva de vida
Tram. 314-16428/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta a les informacions aparegudes amb relació a «mar·
car les històries clíniques de pacients amb perspectiva de 
vida curta»
Tram. 314-16429/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació als pacients crònics 
complexos
Tram. 314-16430/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació donada als professionals de l’atenció primària 
amb relació als canvis introduïts a la història clínica de paci·
ents amb una perspectiva de vida curta
Tram. 314-16431/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a traslladar l’Institut d’In vestigació Biomèdica de 
Girona Dr. Josep Trueta a l’Hospital de Santa Caterina, de 
Salt (Gironès)
Tram. 314-16432/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme davant l’alerta de l’Administració 
d’Aliments i Medicaments dels Estats Units d’Amèrica de la 
comercialització i la circulació mundial de tintes i agulles de 
tatuatges de l’empresa White&Blue Lion, Inc., possiblement 
contaminades amb agents infecciosos patògens
Tram. 314-16436/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del cànnabis terapèutic entre el 2003 i el 2013 i la 
regulació que en vol fer
Tram. 314-16437/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels clubs de cànnabis del 2003 ençà i la regulació 
que en vol fer
Tram. 314-16438/10
Resposta del Govern p. 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’ús de la cigarreta electrònica entre el 2003 i el 
2013 i la regulació que en vol fer
Tram. 314-16439/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disposició d’estudis relatius a la qualitat espermàtica amb 
relació a diferents agents
Tram. 314-16440/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats analítics de l’aigua d’ús públic dels municipis abas·
tats per la presa de Riba·roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) després 
d’una possible contaminació el mes d’agost
Tram. 314-16441/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
incidències de picades de peix aranya al juny, juliol i agost 
del 2014
Tram. 314-16442/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
episodis al·lèrgics al Maresme i les possibles causes
Tram. 314-16443/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions i les propostes per a donar cobertura legal als oftal·
mòlegs per a prescriure la medicació per a la degeneració 
macular
Tram. 314-16444/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió d’evidència científica de la prescripció d’acetilsalicílic 
per a prevenir malalties
Tram. 314-16445/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions extraordinàries empreses amb relació a l’alerta 
d’Ebola de l’Organització Mundial de la Salut
Tram. 314-16447/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels serveis sanitaris, l’activitat, les plantilles i les 
consultories al CAP Eixample, de Barcelona, del 2003 ençà
Tram. 314-16450/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat dels centres d’urgències d’atenció 
primària de Barcelona i de les urgències hospitalàries dels 
centres del Siscat
Tram. 314-16452/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat i el pressupost de les línies assistenci·
als de la xarxa sanitària pública als centres integrals de salut 
de les Cotxeres de Borbó i les Casernes de Sant Andreu, a 
Barcelona
Tram. 314-16453/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia cardíaca no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16454/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia de columna no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16455/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia oftalmològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16456/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’e·
volució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
ci rurgia otorinolaringològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16457/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia maxil·lofacial no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16458/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia dermatològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16459/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia traumatològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16460/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia ginecològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16461/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia urològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16462/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació 
de cirurgia hepatobiliar i endocrinològica no urgent del 2003 
ençà
Tram. 314-16463/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera dels pacients amb indicació de 
cirurgia digestiva no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16464/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta per a garantir un temps d’espera màxim de sis me·
sos per a les indicacions quirúrgiques més freqüents el 2015
Tram. 314-16465/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta per a garantir un temps d’espera màxim de trenta 
dies per a les intervencions quirúrgiques preferents el 2015
Tram. 314-16466/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta per a implantar els circuits de diagnòstic prefe·
rents i ordinaris des de l’atenció primària el 2015
Tram. 314-16467/10
Resposta del Govern p. 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels diagnòstics de trastorns d’identitat de gènere 
en el sistema sanitari públic del 1986 ençà
Tram. 314-16468/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de casos diagnosticats de trastorn per 
dèficit d’atenció i hiperactivitat en el sistema sanitari públic 
del 2003 ençà
Tram. 314-16469/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del consum de fàrmacs per al tractament del tras·
torn per dèficit d’atenció i hiperactivitat indicats en el siste·
ma sanitari públic del 2003 ençà
Tram. 314-16470/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol que se segueix amb relació al temps màxim de 
demora pel que fa a les fractures de fèmur en la xarxa del 
Siscat
Tram. 314-16471/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notificació de les dades relatives al temps d’espera per a la 
intervenció de fractura de fèmur
Tram. 314-16472/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració com a indicador de qualitat de les dades dels 
pacients amb fractura de fèmur intervinguts abans de qua·
ranta·vuit hores
Tram. 314-16473/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per a tancar 125 llits de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 314-16478/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació del tancament de 125 llits de l’Hospital Universi·
tari Joan XXIII, de Tarragona, sobre el servei prestat a l’estiu
Tram. 314-16479/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
disseny i la usabilitat del programa de gestió de les històries 
clíniques als centres d’atenció primària
Tram. 314-16517/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eficiència sanitària i sobre la reducció d’accions innecessà·
ries en l’atenció de pacients amb malalties cròniques avan·
çades
Tram. 314-16518/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió d’una pregunta relativa a l’apreciació de l’esperança 
de vida del pacient en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-16519/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera del servei de cirurgia pediàtrica de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-16520/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les dades relatives a les persones que tenen 
farmàcia gratuïta del 2003 ençà
Tram. 314-16535/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mecanisme de caràcter urgent per a la medicació gratuïta en 
cas de necessitat social i sobre les peticions que hi ha hagut 
del 2003 ençà
Tram. 314-16536/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació al protocol davant els casos d’Ebola
Tram. 314-16537/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb el Govern de l’Estat per a la coordinació en els 
aeroports, els ports i els mitjans de transport amb relació a 
l’Ebola
Tram. 314-16538/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de vegades que s’ha activat el protocol contra 
l’Ebola
Tram. 314-16539/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prova pilot de prescripció infermera
Tram. 314-16542/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de coordinació amb el Ministeri de Sanitat ar·
ran del cas de contagi secundari d’Ebola
Tram. 314-16657/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió dels protocols sobre l’Ebola
Tram. 314-16658/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures concretes per a evitar nous casos de contagi se·
cundari d’Ebola
Tram. 314-16659/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió d’una pregunta relativa a l’apreciació de l’esperança 
de vida del pacient en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-16670/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
transferències i les subvencions a diverses entitats esporti·
ves el 2014
Tram. 314-17003/10 a 314-17227/10
Resposta conjunta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concurs de transport sanitari en curs
Tram. 314-17606/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de convertir el Parc Natural dels Ports en parc 
nacional
Tram. 314-17709/10
Resposta del Govern p. 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions planificades per Aigües de Catalunya en l’àmbit 
d’Aigües Ter Llobregat el 2012 i el 2013
Tram. 314-17728/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions licitades per Aigües de Catalunya en l’àmbit d’Ai·
gües Ter Llobregat el 2012 i el 2013
Tram. 314-17729/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital Doctor Josep True·
ta, de Girona
Tram. 314-18013/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’assessors al Departament d’Empresa i Ocu·
pació
Tram. 314-18021/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències de l’avaria d’una màquina de litotrípsia a 
l’Hospital de Bellvitge
Tram. 314-18022/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de professionals sanitaris que es vacunen con·
tra la grip
Tram. 314-18023/10
Resposta del Govern p. 48

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la presumpta situació de fallida econòmica de 
l’empresa Cedinsa
Tram. 311-02074/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les causes adduïdes per l’empresa Cedinsa per a 
justificar la presumpta situació de fallida econòmica
Tram. 311-02075/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre l’inici d’un procediment de rescat de la concessió 
de l’autovia C·17 a Cedinsa
Tram. 311-02076/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el cost del rescat o de la reversió de la concessió 
de l’autovia C·17
Tram. 311-02077/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els resultats econòmics de Cedinsa per l’explota·
ció de l’autovia C·17 del 2010 ençà
Tram. 311-02078/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre l’establiment de negociacions amb els creditors de 
Cedinsa sobre l’amortització dels préstecs concedits per a 
l’ampliació de l’autovia C·17
Tram. 311-02079/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre l’assumpció del pagament de l’import íntegre de 
l’amortització dels préstecs concedits pels bancs a Cedinsa
Tram. 311-02080/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la presentació del projecte de llei de l’activitat del 
comerç, els serveis i les fires
Tram. 311-02081/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el telèfon d’emergències 112
Tram. 311-02082/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les trucades no ateses pel Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 del 8 al 10 de desembre 
de 2014
Tram. 311-02083/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la tecnologia, l’equipament i el protocol d’actuació 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02084/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la formació en emergències dels coordinadors i els 
supervisors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur·
gència 112 i les condicions laborals de la plantilla d’aquest 
servei
Tram. 311-02085/10
Anunci p. 54

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
armes blanques intervingudes o comissades el 2014
Tram. 314-18925/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
armes de foc intervingudes o comissades el 2014
Tram. 314-18926/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents en el trajecte patits pels mossos d’es·
quadra el 2014
Tram. 314-18927/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’accidents en el trajecte patits pels bombers el 
2014
Tram. 314-18928/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’atemptats que han patit els mossos d’esquadra 
el 2014
Tram. 314-18929/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conclusions de l’expedient informatiu relatiu a l’activació 
dels serveis d’emergències en el cas dels nois morts a les 
Llosses (Ripollès)
Tram. 314-18930/10
Formulació p. 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació del protocol d’instal·lació de cons a la carretera 
C·58 el 19 de gener de 2015
Tram. 314-18931/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del protocol d’instal·lació de cons a la carretera C·58 
al pas per Vacarisses
Tram. 314-18932/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de separació dels dos sentits de circulació a la car·
retera C·58
Tram. 314-18933/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la licitació i l’adjudicació de les obres del CAP Gor·
nal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18934/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les àrees bàsiques de salut que entraran en el nou model 
de finançament finalista amb gestió de circuits diagnòstics 
i sociosanitaris
Tram. 314-18935/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada en vigor del Decret 118/2014, sobre la contractació 
i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Ca·
talà de la Salut
Tram. 314-18936/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de l’aplicació del Decret 118/2014, sobre la contrac·
tació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut
Tram. 314-18937/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi que el nou sistema de pagament comportarà per al 
Servei Català de la Salut
Tram. 314-18938/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de l’aplicació del Decret 118/2014, sobre la contrac·
tació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut, en els hospitals que en són proveïdors
Tram. 314-18939/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis en els centres com a conseqüència de l’aplicació 
del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels 
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut
Tram. 314-18940/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de l’aplicació del Decret 118/2014, sobre la contrac·
tació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut, en el pagament de les altes dels hospitals 
de referència
Tram. 314-18941/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris del Servei Català de la Salut per a l’aplicació del 
nou model de pagament dels serveis sanitaris a cada línia 
assistencial
Tram. 314-18942/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
simulacions del Servei Català de la Salut per al nou model 
de pagament per als centres del Siscat
Tram. 314-18943/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del capitatiu de cada sector sanitari amb el nou 
model de pagament del Servei Català de la Salut
Tram. 314-18944/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis d’aplicació del nou model de pagament del Servei 
Català de la Salut
Tram. 314-18945/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides pressupostàries i les funcions que es traspassaran 
als centres de salut amb el nou model de pagament del Ser·
vei Català de la Salut
Tram. 314-18946/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’introduir millores en els protocols d’emergèn·
cies
Tram. 314-18947/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació del dispositiu per a rescatar una parella a les Llos·
ses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18948/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’una investigació sobre el rescat d’una parella a 
les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18949/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’hora de la trucada que un jove va fer al 061 per a avisar de 
la situació en què es trobaven ell i la seva companya en un 
camí forestal de les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18950/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’hora d’activació dels serveis d’emergències per a rescatar 
una parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener 
de 2015
Tram. 314-18951/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’hora en què els serveis d’emergències van localitzar una 
parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 
2015
Tram. 314-18952/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos mobilitzats per a rescatar una parella de joves a les 
Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18953/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals els serveis d’emergències van interrompre 
la recerca d’una parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 
de gener de 2015
Tram. 314-18954/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació d’algun helicòpter de vol nocturn per a la recerca 
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d’una parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener 
de 2015
Tram. 314-18955/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació a l’Ajuntament de Campdevànol (Ripollès) amb 
relació a l’activació dels serveis d’emergències per a resca·
tar una parella de joves el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18956/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació amb l’Ajuntament de Campdevànol (Ripollès) de 
la recerca i el rescat d’una parella de joves a les Llosses el 
14 de gener de 2015
Tram. 314-18957/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició de col·laboració al cos de vigilants i voluntaris de pro·
tecció civil de Campdevànol (Ripollès) en la recerca d’una 
parella de joves a les Llosses el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18958/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc mòbil dels parcs de bombers el 2015
Tram. 314-18959/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc mòbil dels parcs de bombers el 2014
Tram. 314-18960/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc mòbil dels parcs de bombers el 2013
Tram. 314-18961/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc mòbil dels parcs de bombers el 2012
Tram. 314-18962/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc mòbil dels parcs de bombers el 2011
Tram. 314-18963/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc mòbil dels parcs de bombers el 2010
Tram. 314-18964/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-18965/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de llits a l’Hospital del Vendrell el Nadal del 2014
Tram. 314-18966/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio de metges de família i infermers per habitant en el pe·
ríode 2010·2014
Tram. 314-18967/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio de metges de família i infermers per habitant a Vilafran·
ca del Penedès (Alt Penedès) en el període 2010·2014
Tram. 314-18968/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cessament del director gerent de l’Hospital de la Vall d’He·
bron, de Barcelona
Tram. 314-18969/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials bàsics del 
2011 al 2014
Tram. 314-18970/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones grans del 2011 al 2014
Tram. 314-18971/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones discapacitades del 2011 al 2014
Tram. 314-18972/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones amb malaltia mental del 2011 al 2014
Tram. 314-18973/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a malalts de sida del 2011 al 2014
Tram. 314-18974/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones en centres sociosanitaris del 2011 al 
2014
Tram. 314-18975/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials per a cuida·
dors no professionals del 2011 al 2014
Tram. 314-18976/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones amb drogodependència del 2011 al 
2014
Tram. 314-18977/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a la infància, adolescència i joventut del 2011 al 
2014
Tram. 314-18978/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a dones en situació de violència masclista del 
2011 al 2014
Tram. 314-18979/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a famílies amb problemàtica social i risc d’exclu·
sió del 2011 al 2014
Tram. 314-18980/10
Formulació p. 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost de les prestacions econòmiques 
de la cartera de serveis socials del 2011 al 2014
Tram. 314-18981/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost de la prestació tecnològica de la 
cartera de serveis socials del 2011 al 2014
Tram. 314-18982/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la promoció de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 
2014
Tram. 314-18983/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els punts de venda únics de la Grossa de Cap d’Any el 2013 
i el 2014
Tram. 314-18984/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les parades de venda de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-18985/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
Tram. 314-18986/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la destinació de la recaptació de la Grossa de Cap d’Any el 
2013 i el 2014
Tram. 314-18987/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals la recaptació de la Grossa de Cap d’Any es 
destina a la infància
Tram. 314-18988/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
premis de la Grossa de Cap d’Any que no s’han repartit
Tram. 314-18989/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera mitjà per a accedir a les residències públi·
ques del 2012 al 2014
Tram. 314-18990/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de noves places de dependència a les residències 
per a gent gran públiques del 2011 al 2014
Tram. 314-18991/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de noves places de dependència a les residències 
per a gent gran concertades del 2011 al 2014
Tram. 314-18992/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de noves places de dependència a les residències 
per a gent gran privades del 2011 al 2014
Tram. 314-18993/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos per a garantir la suficiència alimentària dels infants 
i els adolescents en calendari no escolar del 2012 al 2014
Tram. 314-18994/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el finançament del programa de teleas·
sistència del 2012 al 2014
Tram. 314-18995/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de prestacions afectats per l’aplica·
ció de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 314-18996/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pujada mitjana per l’aplicació de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 314-18997/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts a famílies amb fills menors de tres anys pendents de 
pagament en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18998/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Intress, de Barcelona, el 
2014
Tram. 314-18999/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Creu Roja, de Barcelona, 
el 2014
Tram. 314-19000/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Infància i Família, de Bar·
celona, el 2014
Tram. 314-19001/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Drecera, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès), el 2014
Tram. 314-19002/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Cel Obert, de Barcelona, 
el 2014
Tram. 314-19003/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Institut de Reinserció So·
cial, de Barcelona, el 2014
Tram. 314-19004/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu·
ció col·laboradora d’integració familiar Fundació Concepció 
Juvanteny, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 2014
Tram. 314-19005/10
Formulació p. 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Casa Sant Josep, de Tar·
ragona, el 2014
Tram. 314-19006/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), el 2014
Tram. 314-19007/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Intress Lleida, de Lleida 
(Segrià), el 2014
Tram. 314-19008/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Associació d’Iniciativa 
Social, de Girona, el 2014
Tram. 314-19009/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Consorci de Benestar 
Social del Ripollès, de Ripoll, el 2014
Tram. 314-19010/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Infància i Família Girona, 
de Girona, el 2014
Tram. 314-19011/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Barcelona el 2014
Tram. 314-19012/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Lleida el 2014
Tram. 314-19013/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Girona el 2014
Tram. 314-19014/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació del Camp de Tarrago·
na el 2014
Tram. 314-19015/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de les Terres de l’Ebre 
el 2014
Tram. 314-19016/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de·
marcació de Barcelona el 2014
Tram. 314-19017/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de·
marcació de Lleida el 2014
Tram. 314-19018/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de·
marcació de Girona el 2014
Tram. 314-19019/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de·
marcació del Camp de Tarragona el 2014
Tram. 314-19020/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de·
marcació de les Terres de l’Ebre el 2014
Tram. 314-19021/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’actuacions a la carretera C·17
Tram. 314-19022/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Ca·
talunya
Tram. 314-19023/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb els agents socials i econòmics afectats per la 
manca d’actualització de l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya del 2011 al 2014
Tram. 314-19024/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb els agents socials i econòmics per a acordar 
l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Ca·
talunya
Tram. 314-19025/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
telèfon d’emergències 112
Tram. 314-19026/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió de Truca·
des d’Urgència 112 del 8 al 10 de desembre de 2014
Tram. 314-19027/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tecnologia, l’equipament i el protocol d’actuació del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-19028/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació en emergències dels coordinadors i els supervi·
sors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 i les condicions laborals de la plantilla d’aquest servei
Tram. 314-19029/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de recursos de personal per a les unitats de suport 
a l’educació especial dels centres educatius de Vilanova del 
Camí (Anoia)
Tram. 314-19030/10
Formulació p. 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de recursos econòmics per a les unitats de suport 
a l’educació especial dels centres educatius de Vilanova del 
Camí (Anoia)
Tram. 314-19031/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
unitats de suport a l’educació especial dels centres educa·
tius de Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19032/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les dades d’ocupació que presenta l’enquesta 
de població activa del 2008 al 2014
Tram. 314-19033/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les dades d’afiliació a la Seguretat Social del 
2008 al 2014
Tram. 314-19034/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost assignat a Catalunya del Fons social europeu 
del 2008 al 2014
Tram. 314-19035/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Programa de garantia juvenil per al 2015
Tram. 314-19036/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de despeses del Programa de garantia juvenil per 
al 2015
Tram. 314-19037/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les accions i el finançament del Programa de garan·
tia juvenil per al 2015
Tram. 314-19038/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes en el Programa de garantia juvenil per al 
2015
Tram. 314-19039/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de la defunció d’una interna al Centre Penitenciari 
Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19040/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria per a cobrir les places vacants de funcionaris 
del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-19041/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
provisió de mitjans materials per al personal del Centre Peni·
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19042/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard en l’assenyalament de les vistes orals del jutjat de vio·
lència sobre la dona i el jutjat mercantil de Girona
Tram. 314-19043/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a classificar els interns del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19044/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio de funcionaris per interns al Centre Penitenciari Puig de 
les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19045/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’empreses, organismes i consorcis amb participa·
ció majoritària de la Generalitat que s’han extingit del 2011 
ençà
Tram. 314-19046/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’empreses, organismes i consorcis amb participa·
ció majoritària de la Generalitat que s’han fusionat, absorbit 
o transformat del 2011 ençà
Tram. 314-19047/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Berga
Tram. 314-19048/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Cerda·
nyola del Vallès
Tram. 314-19049/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19050/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Vilafran·
ca del Penedès
Tram. 314-19051/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Berga en 
data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19052/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Cerda·
nyola del Vallès en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19053/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Sant Sa·
durní d’Anoia en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19054/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Vilafran·
ca del Penedès en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19055/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19056/10
Formulació p. 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19057/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19058/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19059/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19060/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Cerdanyo·
la del Vallès
Tram. 314-19061/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Sant Sa·
durní d’Anoia
Tram. 314-19062/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 314-19063/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19064/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19065/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19066/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19067/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19068/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 

a persones amb discapacitat de titularitat pública a Cerda·
nyola del Vallès
Tram. 314-19069/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19070/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Vilafran·
ca del Penedès
Tram. 314-19071/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Berga
Tram. 314-19072/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19073/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19074/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19075/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Berga
Tram. 314-19076/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de locals administrats per l’Agència de l’Habitat·
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 314-19077/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de locals administrats per l’Agència de l’Habi·
tatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 314-19078/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Vilafranca del Pe·
nedès
Tram. 314-19079/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Berga en 
data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19080/10
Formulació p. 106
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès en data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19081/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Sant Sadur·
ní d’Anoia en data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19082/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès en data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19083/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants pendents de l’adjudicació d’un habi·
tatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Ha·
bitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Berga
Tram. 314-19084/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants pendents de l’adjudicació d’un habi·
tatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Ha·
bitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 314-19085/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants pendents de l’adjudicació d’un habi·
tatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Ha·
bitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 314-19086/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants pendents de l’adjudicació d’un habi·
tatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Ha·
bitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 314-19087/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català a Berga 
el 2014
Tram. 314-19088/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català a Cerda·
nyola del Vallès el 2014
Tram. 314-19089/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català a Sant 
Sadurní d’Anoia el 2014
Tram. 314-19090/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català a Vila·
franca del Penedès el 2014
Tram. 314-19091/10
Formulació p. 111

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a garantir el plu·
ralisme polític en el període preelectoral
Tram. 322-00265/10
Anunci p. 111

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a la contractació 
de producció aliena
Tram. 322-00266/10
Anunci p. 112

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de confluència de les 
redaccions de ràdio i televisió
Tram. 322-00267/10
Anunci p. 112

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el projecte de fusió de les re·
daccions de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00268/10
Anunci p. 112

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació de les negociacions 
del conveni i de la signatura del contracte programa
Tram. 322-00269/10
Anunci p. 113

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la confluència dels serveis infor·
matius de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00270/10
Anunci p. 113

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la contractació de productores 
per part de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00271/10
Anunci p. 113

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el pluralisme als mitjans de la 
Corporació
Tram. 322-00272/10
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’acord de col·laboració amb la 
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya
Tram. 322-00273/10
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tancament del pressupost 
del 2014
Tram. 322-00274/10
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
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oralment en comissió sobre les relacions laborals a la Cor·
poració
Tram. 322-00275/10
Anunci p. 115

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la programació prevista amb re·
lació al vintè aniversari de la mort d’Ovidi Montllor
Tram. 322-00276/10
Anunci p. 115

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de confluència dels 
serveis informatius
Tram. 322-00277/10
Anunci p. 115

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00278/10
Anunci p. 116

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el documental L’endemà
Tram. 322-00279/10
Anunci p. 116

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res·
pondre oralment en comissió sobre l’eliminació de progra·
mes del Canal 33
Tram. 323-00111/10
Anunci p. 116

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res·
pondre oralment en comissió sobre la remodelació del Ca·
nal 33
Tram. 323-00112/10
Anunci p. 117

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res·
pondre oralment en comissió sobre la banalització de la vio·
lència de gènere en el documental L’endemà
Tram. 323-00113/10
Anunci p. 117

Pregunta a la directora de Gestió i Recursos de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el conflicte derivat del canvi de 
criteri pel que fa a la deducció de l’impost sobre el valor afe·
git de la Corporació
Tram. 323-00114/10
Anunci p. 117

Pregunta al director d’Explotació i Enginyeria de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la decisió adoptada per a ga·
rantir el manteniment de l’oferta de la Corporació arran de la 
supressió d’un múltiplex
Tram. 323-00115/10
Anunci p. 118
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat privada en el sector sanitari 
públic
Tram. 314-13320/10

Resposta del Govern
Reg. 101824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13320/10 us 
informo del següent:

Tota l’activitat que concerta el CatSalut amb els cen-
tres del Siscat és de caràcter públic. Ara bé, aquests 
centres poden prestar activitat privada sempre i quan 
sigui la que la llei autoritza segons la seva naturalesa 
jurídica.

En tot cas, els centres gestionats per l’ICS, que tenen 
una llei d’ordenació pròpia, només poden prestar ac-
tivitat privada en el sentit que han d’atendre qualse-
vol pacient que necessiti assistència mèdica, tot i que 
posteriorment hauran de facturar-la en els casos legal-
ment previstos. Alhora, sempre s’hauran de limitar als 
serveis inclosos en la cartera de serveis comuna del 
Sistema Nacional de Salut.

En el cas de les entitats que formen part del sector 
salut, en l’annex d’ingressos i despeses de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya hi ha in-
formació sobre l’assistència sanitària per compte del 
Catsalut, per compte de l’ICS i per comptes d’altres de 
cada entitat.

La normativa que empara aquesta activitat és la se-
güent:

– Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat

– Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya

– Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de 
la Salut

– Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

– Decret 66/2010, de 25 de maig, de convenis i con-
tractes

– Decret 196/2010, de 144 de desembre, del SISCAT

– Ordre 222/2012, de 17 de juliol d’actualització de 
l’Annex del Decret 196/2010

– Convenis propis de cada centre o grups de centres

Pel que fa a les tarifes aplicables, els centres del SIS-
CAT que siguin propis de la Generalitat o tinguin la 
consideració de mitjans propis de l’Administració de 
la Generalitat i els ens que en depenen poden:

– Acordar la seva adhesió als preus públics que esta-
bleix l’Ordre de preus del CatSalut. En tot cas, aquesta 
adhesió no impedeix l’establiment de pactes generals 
o individuals amb determinats tercers obligats al pa-
gament.

– Establir els preus dels serveis propis, tant a particu-
lars, com a mútues, organismes públics o altres tipus 
d’entitats per a la prestació de serveis sanitaris als seus 
associats o beneficiats de cobertura sanitària, com 
també les possibles exempcions i/o bonificacions. En 
aquest cas, els haurà d’aprovar el Departament de Sa-
lut d’acord amb el que preveu l’article 10.j de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Ca-
talunya.

Les condicions sobre la prestació de serveis dels pro-
fessionals de cada centre és objecte de regulació en els 
convenis laborals dels centres. El responsable de la 
implantació de les mesures de control sobre la planti-
lla de professionals és el propi centre, tot i que el Cat-
Salut si s’arriba a tenir coneixement d’alguna situació 
irregular hauria de requerir la Inspecció i, en el seu 
cas, la posterior correcció.

Barcelona, 29 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord entre el Grup Mutuam i l’Insti·
tut Català de la Salut
Tram. 314-13329/10

Resposta del Govern
Reg. 101648 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13329/10 us 
informo del següent:

La relació de col·laboració en l’àmbit de les prestacions 
sanitàries assistencials entre el CatSalut i Mutuam es 
fonamenta en la subscripció d’un conveni de data 16 
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de novembre de 1988 (en aquell moment entre ICS i 
Montepío Textil SPS), la vigència del qual s’ha anat 
actualitzant mitjançant clàusules addicionals anuals, 
que s’emparen en pròrrogues del conveni inicial pre-
vistes en diferents decrets.

Per part de l’ICS, un cop s’ha rebut l’encàrrec del Cat-
Salut amb el nombre de pacients que passen des de 
Mutuam a I’ICS, es fa una assignació segons el domi-
cili del pacient a I’ABS que Ii correspon per territori i 
s’assigna un metge de família i una infermera. Un cop 
feta aquesta assignació s’envia una carta al pacient on 
s’explica quina ABS té i quins seran els seus professi-
onals de referència, així com I’adreça, telèfons de con-
tacte, horaris d’obertura del centre, centre d’urgències 
territorials, etc.

L’assignació de recursos a nivell dels equips d’atenció 
primària, depèn del nombre de pacients que es tras-
passin als equips. Un cop valorats el nombre de paci-
ents i els criteris d’assignació de recursos als equips 
d’atenció primària, es fa la ponderació dels recursos 
necessaris, depenent de la distribució territorial.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encàrrec a l’Institut Català d’Avalua·
cions Mèdiques de tornar a valorar un pa·
cient amb síndrome de sensibilitat química 
múltiple
Tram. 314-14188/10

Resposta del Govern
Reg. 101825 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14188/10 us 
informo del següent:

El Departament de Salut en cap moment va encarre-
gar a l’ICAM que es tornés a valorar un pacient que 
pateix Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple. La 
petició va ser realitzada per l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS), estament responsable del se-
guiment de les prestacions. En compliment d’aquesta 
funció, l’INSS sol·licita periòdicament a l’ICAM noves 
avaluacions dels usuaris que reben prestacions, com 
en aquest cas.

Pel que fa a la sol·licitud de la Mútua Asepeyo d’un 
canvi de contingència de malaltia professional a ma-
laltia comuna, no hi ha constància que el Govern de 

la Generalitat atengués aquesta petició. A l’ICAM 
aquestes peticions arriben des de l’INSS.

En el cas concret que ens ocupa, davant la contradic-
ció produïda entre l’avaluació practicada pel Dr. Már-
quez i la del metge Inspector/avaluador de l’ICAM, es 
va sol·licitar a un altre consultor noves proves neurop-
sicològiques, per tal d’ampliar la perícia. Aquest in-
forme avalava l’opinió del metge Inspector/avaluador 
de l’ICAM, i tot i així es va fer una nova avaluació 
posterior per un altre metge Inspector/avaluador de 
l’ICAM per tal de determinar l’estat de salut de l’usu-
ari. Aquesta segona avaluació va ratificar la millora 
del pacient i va plantejar retornar l’usuari a la situació 
d’Incapacitat Permanent Total per a la seva professió 
habitual.

Cal destacar que el Govern no té competència per fer 
valoracions i/o opinions que corresponen a la Comis-
sió d’Avaluació d’Incapacitats de l’INSS que és la que 
finalment emet la Resolució amb el grau d’incapa-
citat.

Des del Departament de Salut s’ha manifestat sempre 
una molt bona opinió dels grups d’Ajuda Mútua i les 
Associacions d’Afectats en l’àmbit de la salut i s’enco-
ratja a la societat a la participació activa en aquest ti-
pus d’associacions. Cal destacar la importància de les 
tasques que fan les entitats de pacients i familiars, en-
tre d’altres,els grups d’ajuda mútua. En aquest sentit, 
i per donar veu directa als pacients en les polítiques 
de salut, es va crear al 2012 el Consell Consultiu de 
Pacients de Catalunya (CCPC), mitjançant el Decret 
110/2012 de 2 d’octubre.

Aquest Consell és un òrgan permanent de consulta i 
participació dels pacients i és una iniciativa innova-
dora en un exercici de transparència i corresponsa-
bilitat mútua. Està format per representants d’entitats 
de pacients i per l’administració. Aquesta iniciativa 
passa a ser una prioritat del Govern de la Generalitat 
de Catalunya quan a l’octubre del 2013 encarrega al 
CCPC la definició i l’impuls del Pla Estratègic de la 
participació del pacient en el sistema sanitari de Ca-
talunya.

Pel que fa a la unitat especialitzada en SQM i Sín-
drome de Fatiga Crònica de l’Hospital Clínic, actu-
alment el Departament de Salut i el Servei Català 
de la Salut es troben en procés d’avaluació del mo-
del d’atenció de la fibromiàlgia (FM) i la síndrome 
de fatiga crònica (SFC), basat en un paper preponde-
rant de l’atenció primària en el diagnòstic, tractament 
i seguiment dels pacients, i en 16 unitats hospitalàries 
especialitzades i 2 d’alta especialització (una a l’Hos-
pital Universitari Vall d’Hebron i l’altra a l’Hospital 
Clínic) amb un enfocament pluridisciplinari. La pro-
ximitat de la SQM a aquestes altres dues patologies, 
especialment la SFC, obre la possibilitat d’optar per 
un esquema organitzatiu que parcialment sigui comú 
per a totes elles.
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Alhora, la necessitat d’un abordatge general i equitatiu 
per a tota la població demana, abans de decidir la ubi-
cació d’unitats de referència o d’alta especialització en 
determinats hospitals, transitar abans per tot un seguit 
de passes prèvies: una anàlisi de la prevalença de la 
SQM i de l’activitat dels dispositius i recursos que fins 
ara n’assumeixen l’atenció, un estudi sobre l’evidència 
científica en el seu diagnòstic i tractament, la detecció 
d’experiències d’atenció especialment reeixides a Ca-
talunya i arreu del món, o la identificació de necessi-
tats formatives dels professionals.

En aquest sentit, el Departament i el Servei Català de 
la Salut emprendran properament totes aquestes acci-
ons i fixaran quin és el model d’atenció òptim per a la 
SQM i la possible ubicació de les unitats que centralit-
zaran l’atenció especialitzada als pacients. Així, par-
tint de l’esquema comú de la FM i la SFC, caldrà dis-
senyar el procés assistencial específic per a la SQM, 
que tindrà un component reforçat de multidisciplina-
rietat (amb un paper protagonista de la reumatologia, 
la medicina interna, la psicologia, i la rehabilitació), i 
es basarà en una elecció d’unitats d’alta especialitza-
ció que no serà necessàriament coincident a les que es 
determinin per a la FM i SFC ni en el nombre ni en la 
localització.

Encara hi ha un grau de desconeixement elevat de la 
FM i la SFC a causa, entre d’altres raons, de l’absèn-
cia de mecanismes fisiopatològics propis, de la mul-
tiplicitat de símptomes que individualment poden ser 
comuns a la població general, de la fluctuació del seu 
curs, i de l’encavalcament amb altres entitats de diag-
nòstic exclusivament clínic.

La Síndrome de SQM és una patologia igualment re-
lacionada amb processos de sensibilització central, i 
també es caracteritza per la inexistència d’un agent 
etiològic reconegut, la dificultat d’establir-ne el diag-
nòstic (que es fa descartant altres patologies), i un 
abordatge terapèutic complex. El fet que la majoria 
de casos detectats tinguin pocs aspectes comuns i 
presentin símptomes i graus d’afectació molt diver-
sos, juntament amb els desacords sobre els mecanis-
mes biològics que l’originen i la manca de criteris 
comuns per al seu diagnòstic i tractament, fa que 
aquest trastorn sigui a dia d’avui objecte d’intensos 
debats entre la comunitat científica. Tenint en comp-
te aquests importants condicionants, el Departament 
de Salut treballa per millorar l’abordatge d’aquestes 
malalties.

El fet que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
encara no reconegui la SQM en la Classificació Inter-
nacional de Malalties (CIM-10) com a malaltia com-
porta, entre altres coses, dificultats importants per a 
la seva correcta codificació diagnòstica en tots els ni-
vells assistencials, i per tant, per establir-ne la preva-
lença. El Govern és conscient d’aquesta limitació, i 
malgrat que l’estructura de la CIM no pot ésser mo-
dificada per cap país ni organització (l’OMS única-

ment permet la creació de modificacions clíniques), 
assumeix la tasca de fomentar que tant la comunitat 
científica com els organismes i instàncies estatals i in-
ternacionals dediquin esforços a aprofundir en el co-
neixement d’aquesta patologia i tendeixin al seu ple 
reconeixement.

Barcelona, 22 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost mitjà d’una operació de cata·
ractes a l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-14511/10

Resposta del Govern
Reg. 101826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14511/10 us 
informo del següent:

Per l’any 2014, el preu d’alta corresponent a l’Hospi-
tal de Viladecans per a qualsevol procediment quirúr-
gic, incloses les intervencions de cataractes, va ser de 
1.681,39 €.

Barcelona, 12 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost mitjà d’una operació de cata·
ractes derivada a l’Hospital de Sant Boi
Tram. 314-14512/10

Resposta del Govern
Reg. 101809 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14512/10 us 
informo del següent:

Per l’any 2014, el preu d’alta corresponent a l’Hospi-
tal General Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant 
Boi de Llobregat per a qualsevol procediment quirúr-
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gic, incloses les intervencions de cataractes, va ser de 
1.844,87€.

Barcelona, 12 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de facultatius a l’Hospital 
de Viladecans (Baix Llobregat) a l’agost del 
2014, desglossat per dies, funcions i torns
Tram. 314-14736/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar res-
posta a les preguntes parlamentàries de 314-14736/10 
a 314-14740/10, 314-16147/10 i de 314-16158/10 a 314-
16163/10 us adjunto en Annex la informació relativa 
al personal de l’Hospital de Viladecans durant el mes 
d’agost per categories i torns.

Les funcions desenvolupades pels professionals de 
l’Hospital de Viladecans són les que descriu el Pac-
te de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat so-
bre l’ordenació i la classificació del personal estatutari 
de l’ICS, de 2 de setembre de 2008, que desenvolupa 
els diferents grups professionals existents dintre de les 
categories professionals de l’àrea sanitària i de l’àrea 
funcional de gestió i serveis, fent esment als requisits 
d’accés i a les funcions a realitzar per cada categoria 
professional.

Respecte a l’hospitalització convencional, durant el 
mes d’agost de 2014, el nombre de llits diaris ha anat 
variant en funció de les necessitats que s’han anat pro-
duint; de mitjana s’han obert 57 llits, dels quals a les 
8 h del matí n’hi havia 53 ocupats, la qual cosa suposa 
un percentatge de llits ocupats del 94,3%.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infermers a l’Hospital 
de Viladecans (Baix Llobregat) a l’agost del 
2014, desglossat per dies, funcions i torns
Tram. 314-14737/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de zeladors a l’Hospital 
de Viladecans (Baix Llobregat) a l’agost del 
2014, desglossat per dies, funcions i torns
Tram. 314-14738/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació de llits a l’Hospital de Vi·
ladecans (Baix Llobregat) a l’agost del 2014, 
desglossat per dies i tipus de patologia
Tram. 314-14739/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’atencions al servei d’ur·
gències de l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat) a l’agost del 2014, desglossat per 
dies, torns i tipus d’urgència
Tram. 314-14740/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presumpta denegació d’atenció 
mèdica d’una ciutadana de Ciudad Real per 
part d’un metge internista de l’Hospital Clí·
nic de Barcelona
Tram. 314-15000/10

Resposta del Govern
Reg. 101656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-15000/10 us 
informo del següent:

Des de fa un cert temps, a la nostra comunitat s’intenta 
sectoritzar l’assistència de tots els malalts. Això vol dir 
que en casos com aquest i en un moment determinat 
l’Hospital Clínic pot actuar com a centre de referència 
de patologies específiques però, a posteriori, s’inten-
ta que el seguiment d’aquest malalt sigui compartit en 
la seva àrea de referència per evitar desplaçaments al 
malalt i per millorar l’organització assistencial.

Cal assenyalar que tot i que aquesta instrucció emana 
del CatSalut, es deixa l’última decisió al metge res-
ponsable en base a la patologia del malalt i de la seva 
gravetat.

El cas a què fa referència la pregunta és el d’una malal-
ta de Ciudad Real amb fibromiàlgia que havia consul-
tat l’Hospital Clínic per aquest procés. El metge que la 
va atendre, expert en aquesta malaltia, després de visi-
tar-la, va considerar que, donades les condicions de sec-
torització de Catalunya i la patologia de la malalta, el se-
guiment de la pacient podia fer-se a la seva residència 
habitual a Ciudad Real. La pacient, però, reclamava un 
seguiment més específic per part de l’Hospital Clínic.

En tot cas, només es pot considerar una actuació amb 
possible excés de zel i ja s’han donat instruccions al res-
pecte. Malgrat la normativa i les directrius de secto-
rització s’intentarà individualitzar cada situació i en el 
cas de patologies complexes si, per les raons que siguin, 
un malalt es nega a ser atès en el seu lloc de referència, 
l’Hospital Clínic mantindrà aquesta atenció com a cen-
tre de referència per a determinades patologies tant a 
Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol.

Finalment, cal posar de manifest que l’Hospital Clí-
nic va contestar la reclamació de la malalta i vetllarà 
per la flexibilització del seguiment en casos de malalts 
específics que no puguin ser seguits en el seu lloc de 
residència habitual.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis d’urgències dels hospitals
Tram. 314-15435/10

Resposta del Govern
Reg. 101827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-15435/10 us 
informo del següent:

En tots els països desenvolupats el principal grup con-
sumidor de recursos sanitaris és el grup de malalts 
crònics complexos, i aquesta condició, malgrat no ser 
exclusiva de la gent gran, va molt lligada a l’edat. Se-
gons dades de l’any 2013, s’estima que hi ha aproxima-
dament un 28% de població en situació de cronicitat 
en grau divers que necessita una mica més del 50% 
dels recursos sanitaris disponibles. És a dir, menys 
d’un terç de la població consumeix més de la meitat 
dels recursos. Aquest fet planteja un repte a la soste-
nibilitat i obliga a un abordatge específic de la croni-
citat, com ja s’està fent, per planificar amb garanties 
la cobertura de les necessitats presents i futures de la 
població.

Pel que fa a l’atenció urgent, de les dades obtingudes 
del CMBD-Urgències, es desprèn que al voltant del 
65% de les urgències hospitalàries corresponen a pa-
tologies sense risc vital o a problemes de salut no ur-
gents que poden ser ateses en centres amb menys in-
tensitat de recursos. Les causes que poden donar lloc a 
aquesta situació es poden trobar en el desconeixement 
i el costum, així com la percepció i la creença que 
l’hospital és més fiable per a qualsevol patologia o més 
ràpid en la resolució. Malgrat tot, és constatable que 
l’atenció als ciutadans a través de l’atenció en els cen-
tres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i la pres-
tació de l’atenció en domicilis ha reduït la pressió als 
serveis d’urgències hospitalàries en els darrers anys.

Així, per oferir l’atenció més adequada en el lloc més 
adequat es compta amb els punts d’atenció continuada 
i els CUAP, els hospitals (de referència i terciaris), el 
061 CatSalut Respon, el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) i els codis específics per a emergències 
(IAM –infart–, Ictus i PPT –politraumes–), que s’ac-
tiven a través del SEM. Per tal de posar en coneixe-
ment de la ciutadania la diversitat de recursos, el De-
partament de Salut i el CatSalut en diferents moments 
han publicat informació en les seves pàgines web i han 
fet campanyes a través de fullets i cartells distribuïts 
en els centres sanitaris, així com vídeos emesos en les 
pantalles dels centres, falques radiofòniques i clips te-
levisius.
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En relació a la situació d’aquest estiu, cal dir que no hi 
ha hagut situació de col·lapse als serveis d’urgències 
de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Durant el 
període del 15 de juny al 15 de setembre, l’any 2013 es 
van atendre un total de 10.399 urgències i l’any 2014 
se n’han atès 10.375. El temps de permanència a ur-
gències ha estat estable els dos anys al voltant de les 
4 hores. Quant a l’atenció primària els reforços d’estiu 
han estat similasr als d’anys anteriors amb un total de 
860 visites menys respecte a l’any 2013.

Per concloure, cal dir que les mesures de millora de 
l’eficiència desenvolupades al territori de les Terres de 
l’Ebre, en cap cas van fer minvar la qualitat de l’aten-
ció als ciutadans, i totes van ser presentades i debatu-
des amb els agents socials representatius del territori. 
L’atenció als pacients no s’ha degradat i s’han utilitzat 
els recursos necessaris, ja que l’ajustament de llits és 
variable en funció de la demanda.

Barcelona, 29 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el brot de legionel·losi aparegut a Sa·
badell (Vallès Occidental) i les actuacions 
contra aquest brot
Tram. 314-15694/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-15694 i 
314-15913/10 a 314-15926/10 us informo del següent:

El dia 15 de setembre de 2014 l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya (ASPCAT) va rebre la notificació 
de 14 casos que, donada la concentració dels mateixos 
en una mateixa àrea i inicis de símptomes propers en 
el temps, va fer pensar que es tractava d’un brot comu-
nitari actiu de legionel·losi. Durant les setmanes pos-
teriors es van notificar més casos que es va considerar 
inclosos en el brot.

En el moment que es va conèixer l’existència d’un pos-
sible brot per la ubicació dels casos es va pensar en 
una possible font d’infecció comuna i propera als do-
micilis o llocs freqüentats pels afectats al municipi de 
Sabadell. Per les característiques del brot es va con-
siderar que la font d’infecció podria tractar-se d’una 
instal·lació d’alt risc. De forma immediata es va ini-
ciar la investigació epidemiològica obtenint informa-

ció sobre els llocs de residència i desplaçaments dels 
pacients durant el període d’incubació, la qual cosa va 
permetre posar en marxa el mateix dia la recerca am-
biental iniciant la inspecció, presa de mostres i trac-
tament de xoc de les torres de refrigeració sospitoses 
d’estar implicades en el brot.

En aquest moment la investigació segueix en curs en la 
fase d’anàlisi molecular comparativa entre mostres clí-
niques i ambientals, els resultats de la qual és la que ha 
de permetre confirmar l’origen del brot. El primer ob-
jectiu en un brot és controlar-ne l’origen i evitar l’apa-
rició de més afectats, tal com es va fer en aquest cas i, 
per tant, totes les possibles fonts estan controlades des 
del principi. Simultàniament es continua amb la inves-
tigació de la font d’infecció, que sovint és difícil de 
confirmar en els brots de legionel·losi. La investigació 
epidemiològica i microbiològica d’un brot de legionel-
losi pot allargar-se molt en el temps, fins i tot durant 
mesos.

L’Ajuntament de Sabadell va ser informat des de 
l’ASPCAT de forma immediata quan es va conèixer 
l’existència del brot. Posteriorment, es van dur a terme 
reunions periòdiques amb freqüència gairebé diària 
dels professionals més directament implicats en la in-
vestigació (equip multidisciplinari), a les quals també 
van assistir representants de l’Ajuntament.

Cal dir que durant el mes de juliol es va detectar un al-
tre brot de legionel·losi a Sabadell. Aquest brot va afec-
tar 7 persones, de les quals 1 va morir. Tal com s’ha fet 
amb el brot actual, en el primer moment es van con-
trolar les possibles fonts que segons la investigació epi-
demiològica podien tenir implicació en l’existència del 
brot, la qual cosa és la prioritat en aquests brots. En 
aquests moments continua en curs l’anàlisi d’epidemio-
logia molecular en base a la mostra d’un pacient, els 
resultats de la qual és el que ha de permetre confirmar 
l’origen del brot.

Durant l’any 2014 s’han notificat 22 brots de legionel-
losi a Catalunya, en els quals han resultat afectades 
104 persones (dades provisionals).

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’entitats auto·
ritzades per a revisar les instal·lacions d’alt 
risc de legionel·losi del 2010 ençà
Tram. 314-15913/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre l’evolució del nombre d’instal·lacions re·
gistrades amb risc i alt risc de legionel·losi a 
Sabadell i al Vallès Occidental del 2012 ençà
Tram. 314-15914/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supervisió del Departament de Sa·
lut dels controls de les instal·lacions amb 
risc i alt risc de legionel·losi a Sabadell i al 
Vallès Occidental del 2012 ençà
Tram. 314-15915/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cursos per a obtenir la capacitació 
per al manteniment i la neteja de les instal·
lacions amb risc de legionel·losi supervisats 
pel Departament de Salut a Sabadell i al Va·
llès Occidental del 2012 ençà
Tram. 314-15916/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de revisions a instal·lacions 
amb alt risc de legionel·losi a Sabadell i al 
Vallès Occidental el 2013 i el 2014
Tram. 314-15917/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de revisions a instal·lacions 
amb alt risc de legionel·losi el 2013 i el 2014
Tram. 314-15918/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre d’inspeccions a instal·
lacions amb risc de legionel·losi a Sabadell i 
al Vallès Occidental del 2012 ençà
Tram. 314-15919/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de casos de le·
gio nel·losi el 2013 i el 2014
Tram. 314-15920/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos de legionel·losi 
de tectats al Vallès Occidental i a Sabadell 
del 2010 ençà
Tram. 314-15921/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de vigilància i control 
de les instal·lacions amb relació a la legionel·
losi fetes a Sabadell i al Vallès Occidental 
del 2010 ençà
Tram. 314-15922/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre la mitjana d’afectats per brots de 
legionel·losi el 2013 i el 2014
Tram. 314-15923/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps des de la detec·
ció de casos de legionel·losi fins al control 
dels brots en el període 2006·2014
Tram. 314-15924/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’origen dels brots de legionel·losi els 
darrers cinc anys
Tram. 314-15925/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre d’inspeccions a instal·
lacions amb risc de legionel·losi el 2013 i el 
2014
Tram. 314-15926/10

Resposta del Govern
Reg. 101660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15694/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal administratiu de l’Hospi·
tal de Viladecans (Baix Llobregat) a l’agost 
del 2014
Tram. 314-16147/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal auxiliar d’infermeria de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) a 
l’agost del 2014
Tram. 314-16158/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal administratiu de l’Hospital 
de Viladecans (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16159/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de zeladors de l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16160/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal facultatiu de l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16161/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal d’infermeria de l’Hospital 
de Viladecans (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16162/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal auxiliar d’infermeria de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) el 
2014
Tram. 314-16163/10

Resposta del Govern
Reg. 101655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14736/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el brot de legionel·losi a Ripollet (Va·
llès Occidental)
Tram. 314-16427/10

Resposta del Govern
Reg. 101649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16427/10 us 
informo del següent:

El dia 17 de setembre de 2014 l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya (ASPCAT) va rebre la notificació 
de 3 casos de legionel·losi ingressats   en 3 hospitals di-
ferents de Catalunya. Es va iniciar la investigació epi-
demiològica dels casos, a conseqüència de la qual es 
va observar que podien estar relacionats i es va notifi-
car la possible existència d’un brot. Els casos residien 
a prop i no es movien pràcticament del domicili o de 
l’entorn més immediat. Durant els dies posteriors es 
van notificar 4 casos més que, d’acord amb la informa-
ció epidemiològica recollida, també es van associar al 
possible brot.

En el moment que es va conèixer l’existència del 
possible brot, per la ubicació dels casos es va pensar 
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en una possible font d’infecció comuna i propera als 
domicilis dels afectats al municipi de Ripollet. De 
forma immediata es va posar en marxa la investi-
gació epidemiològica obtenint informació sobre els 
llocs de residència i possibles desplaçaments dels 
pacients durant el període d’incubació, la qual co-
sa va permetre dur a terme els dies 19-20 de setem-
bre la recerca ambiental iniciant inspecció, presa de 
mostres i tractament de xoc de les torres de refrige-
ració i inspecció, presa de mostres i tancament de les 
instal·lacions de baix risc sospitoses d’estar implica-
des en el brot.

En les anàlisis de les mostres ambientals va resultar 
positiva a una soca virulenta i patògena per a l’ho-
me una hidronetejadora que havia seguit un recorre-
gut que passava a prop de la residència d’alguns dels 
afectats, que no es movien de casa. No obstant, la in-
vestigació segueix en curs en la fase d’anàlisi mole-
cular comparatiu entre mostres clíniques i ambientals, 
els resultats dels qual és el que permet confirmar l’ori-
gen del brot. El primer objectiu en un brot és controlar 
l’origen i evitar l’aparició de més afectats, tal com es 
va fer en aquest cas i, per tant, totes les possibles fonts 
estan controlades des del principi. Simultàniament es 
continua amb la investigació de la font d’infecció, que 
sovint és difícil de confirmar en els brots de legionel-
losi. La investigació epidemiològica i microbiològi-
ca d’un brot de legionel·losi pot allargar-se molt en el 
temps, fins i tot durant mesos.

L’Ajuntament de Ripollet va ser informat des de 
l’ASPCAT de forma immediata quan es va conèixer 
l’existència del brot. La investigació i les actuacions 
ambientals han estat dutes a terme en tot moment de 
forma coordinada amb l’Ajuntament de Ripollet.

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la incorporació a la his·
tòria clínica dels pacients crònics d’una pre·
gunta relativa a llur perspectiva de vida
Tram. 314-16428/10

Resposta del Govern
Reg. 101639 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
16428/10 a 314-16431 us informo del següent:

En relació a la incorporació a la història clínica dels 
pacients crònics d’una pregunta relativa a llur perspec-
tiva de vida, cal dir que aquesta pregunta és la cone-
guda internacionalment com a surprise question que 
des de fa dues dècades s’utilitza com un procediment 
útil per a la identificació de persones amb necessitats 
pal·liatives. Malgrat que la seva formulació podria fer 
pensar que es refereix a una predicció de pronòstic vi-
tal, no és aquesta la utilitat clínica per a la que ha de-
mostrat la seva validesa. És una pregunta, doncs, que 
no pretén predir la supervivència d’un pacient, sinó la 
necessitat d’obrir una mirada amb el component pal-
liatiu apropiat i amb la intenció de respondre a les ne-
cessitats, valors i preferències del malalt i, des d’aquí, 
oferir un procés de millora de l’atenció.

A través de les estratègies del Pla de salut de Catalunya 
2011-2015, concretament en el seu projecte estratègic 
2.5, es proposa l’adopció i la implementació d’un mo-
del de millora de l’atenció de les persones amb neces-
sitats complexes de salut. En aquest context, sobre la 
base de les millors evidències científiques internacio-
nals, i amb el consens de més d’un centenar de professi-
onals experts del nostre país, s’ha generat una proposta 
de millora de l’atenció als pacients crònics complexos 
(PCC) i de les persones tributàries d’un model d’aten-
ció a la cronicitat avançada (MACA). El model d’a-
tenció es fonamenta en la conceptualització de les per-
sones amb complexitat clínica, els criteris clínics per a 
la seva identificació, el marc de bones pràctiques i de 
garanties ètiques del seu abordatge i en les propostes 
de millora que es poden dur a terme a nivell individual, 
d’equip assistencial o territorial. De manera progressi-
va, aquest model ha estat implementat sota el lideratge 
del CatSalut en totes les regions sanitàries i es comença 
a disposar de resultats positius sobre la seva cobertura i 
resultats per als grups de ciutadans més vulnerables en 
termes de salut.

El MACA és un model de millora de l’atenció a les 
persones amb necessitats pal·liatives i pronòstic de 
vida possiblement limitat. Els criteris d’identificació 
d’aquestes persones han estat basats en les millors evi-
dències científiques internacionals, comptant amb el 
consens de més d’un centenar de professionals experts 
del nostre país i després d’un procés intern de valida-
ció, que ha estat publicat al British Medical Journal i 
a la revista de major impacte en atenció pal·liativa (Pa-
lliative Medicine).

A més, la implementació d’aquest model ha portat a 
generar, des del Departament de Salut, un seguit de 
documents que expliciten les bones pràctiques pel que 
fa al procés d’identificació de les persones amb criteris 
clínics de cronicitat avançada, el model òptim d’aten-
ció individual i d’organització territorial, el marc ètic 
adient per tal d’aplicar la proposta assistencial i les re-
comanacions per gestionar apropiadament la informa-
ció dels plans d’intervenció de les persones incloses, 
amb especial èmfasi quant a la informació a disposar 
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a la Història clínica compartida de Catalunya. A partir 
d’aquest context documental, les organitzacions pro-
veïdores de serveis han de dur a terme les estratè gies 
pròpies d’adaptació dels seus sistemes d’informació 
i les activitats d’informació i formació adreçades als 
professionals implicats.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta a les informacions apa·
regudes amb relació a «marcar les històries 
clíniques de pacients amb perspectiva de vi·
da curta»
Tram. 314-16429/10

Resposta del Govern
Reg. 101639 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16428/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
als pacients crònics complexos
Tram. 314-16430/10

Resposta del Govern
Reg. 101639 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16428/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada als professio·
nals de l’atenció primària amb relació als 
canvis introduïts a la història clínica de paci·
ents amb una perspectiva de vida curta
Tram. 314-16431/10

Resposta del Govern
Reg. 101639 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16428/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre els motius per a traslladar l’Institut d’In·
vestigació Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt 
(Gironès)
Tram. 314-16432/10

Resposta del Govern
Reg. 101657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16432/10 us 
informo del següent:

L’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) 
és un centre de recerca biomèdica que pretén verte-
brar la recerca biomèdica translacional en el territori 
de Girona. L’IDIBGI és el paraigua que estructura la 
recerca biomèdica del territori, fomenta la creació de 
sinèrgies, així com la translació del coneixement que 
genera la investigació bàsica a la clínica i a la pràctica 
assistencial, i a l’inrevés.

En l’actualitat, l’IDIBGI disposa d’espais de labora-
tori, d’una banda, a l’Hospital Universitari Dr. Josep 
Trueta, que es mantindrà ja que és necessari per al bon 
desenvolupament de la recerca de part dels investiga-
dors de l’IDIBGI i, de l’altre, espais al Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona, ubicats fora de 
l’entorn assistencial. Aquests darrers espais cobreixen 
les necessitats dels investigadors, però la seva ubicació 
dificulta la translació a la clínica.

El trasllat de part de l’IDIBGI al Parc Hospitalari 
Martí i Julià pretén, no només traslladar els espais de 
laboratori del Parc Científic i Tecnològic, sinó també 
poder disposar de nous espais de recerca en l’altre en-
torn assistencial de Girona. També permetrà acollir el 
Biobanc IDIBGI i disposar d’un petit estabulari per 
treballar a curt termini en model animals (rata i ra-
tolí). Aquest avenç permetrà, sens dubte, fer un salt 
qualitatiu en la recerca dels investigadors de l’IDIBGI.

Així doncs l’objectiu principal del projecte és l’habi-
litació de més espais de recerca a prop dels diferents 
entorns assistencials amb els qual treballa l’IDIBGI i 
solucionar algunes limitacions molt rellevants per al 
creixement de l’Institut. Amb aquesta operació es du-
plicaran els espais destinats a recerca.

El cost de la inversió es finança amb fons de desenvo-
lupament regional (FEDER) i aquesta inversió repre-
sentarà un estalvi important per l’IDIBGI a mig termi-
ni per la reducció dels costos de manteniment.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les accions dutes a terme davant 
l’alerta de l’Administració d’Aliments i Medi·
caments dels Estats Units d’Amèrica de la 
comercialització i la circulació mundial de 
tintes i agulles de tatuatges de l’empresa 
White&Blue Lion, Inc., possiblement conta·
minades amb agents infecciosos patògens
Tram. 314-16436/10

Resposta del Govern
Reg. 101650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16436/10 us 
informo del següent:

El 18 d’agost es va rebre una nota informativa de 
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sa-
nitaris (AEMPS) sobre la comercialització als Estats 
Units, per l’empresa «White & Blue Lion Inc», de de-
terminats lots de tintes i agulles de tatuatge que podri-
en estar contaminats microbiològicament. En aquesta 
nota s’indicava que aquests productes havien estat co-
mercialitzats per Internet.

La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanità-
ries va enviar la informació a l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya, atès que l’Agència és la responsable 
del control dels centres de tatuatge i pírcing de Catalu-
nya amb coordinació amb els ajuntaments. L’ASPCAT 
va ser l’encarregada de difondre als centres la infor-
mació rebuda per part de l’AEMPS.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del cànnabis terapèutic en·
tre el 2003 i el 2013 i la regulació que en vol 
fer
Tram. 314-16437/10

Resposta del Govern
Reg. 101828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-16437/10 i 
314-16438/10 us informo del següent:

L’ús terapèutic del cànnabis és una realitat que va sor-
gir a principis de la dècada del 2000 de la necessitat de 
tractar símptomes derivats de patologies molt greus en 
les que hi havia un fracàs previ dels tractaments con-
vencionals i on, a més, els pacients resultaven estigma-
titzats per les reticències generades en alguns sectors 
per l’accés i ús d’un producte prohibit en el nostre país, 
obtingut a través de canals poc recomanables i sense 
control mèdic ni farmacèutic que permetés una cor-
recta dosificació.

Arran de la campanya endegada per l’Associació Àga-
ta de malaltes de càncer de mama, de sensibilització 
per legalitzar l’ús terapèutic del cànnabis en la indi-
cació de nàusees i vòmits per quimioteràpia, el Parla-
ment de Catalunya va aprovar la Resolució 646/VI on 
s’instava el Consell Executiu a fer les gestions neces-
sàries davant les diferents administracions per auto-
ritzar l’ús terapèutic del cànnabis. Amb posterioritat, 
el 17 de març de 2003, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Resolució 1721/VI, que instava el Govern 
de la Generalitat a «impulsar projectes d’investiga-
ció sobre l’ús terapèutic de derivats del cànnabis en el 
tractament de símptomes i malalties sobre les quals hi 
ha indicis o antecedents científics de la seva utilitat».

A partir d’aquell moment, el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya va iniciar les seves actua-
cions centrades en tres àmbits:

– Àmbit informatiu: elaboració i difusió d’un butlletí 
d’informació terapèutica (BIT) a tots els metges i far-
macèutics de Catalunya.

– Àmbit de recerca: sol·licitar a la Fundació Institut 
Català de Farmacologia (FICF) una revisió sobre l’ús 
terapèutic d’aquesta substància.

– Àmbit de disponibilitat: obtenció, gestió i importa-
ció del producte més adequat.

L’abril de 2005 es va crear un Comitè de treball sobre 
l’ús terapèutic del cànnabis format per representants 
del propi Departament, de la Fundació Institut Català 
de Farmacologia (FICF), Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona, Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barce-
lona i l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica, amb 
l’objectiu de configurar el programa pilot d’ús terapèu-
tic del cànnabis. La FICF va elaborar el protocol pre-
liminar de l’estudi que posteriorment es va consensuar 
amb els investigadors clínics participants en diverses 
reunions i que posteriorment va ser aprovat pel Minis-
terio de Sanidad y Consumo, mitjançant una Resolu-
ció, amb data 12 de setembre de 2005, de la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios.

En el marc del Programa d’ús terapèutic del cànna-
bis a Catalunya, l’opció terapèutica disponible fou un 
extracte estandarditzat de cànnabis, autoritzat amb el 
nom de Sativex® al Canadà, per al seu ús com a co-
adjuvant del tractament de dolor neuropàtic en paci-
ents amb esclerosi múltiple. Tanmateix, les informa-
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cions científiques disponibles feien pensar en la seva 
possible utilitat terapèutica en el dolor neuropàtic d’al-
tra etiologia, en l’espasticitat en esclerosi múltiple, en 
la síndrome d’anorèxia caquèxia i, especialment, en el 
tractament de les nàusees i vòmits en pacients sotme-
sos a quimioteràpia.

De fet, Sativex® és l’únic extracte de cànnabis estan-
darditzat que està desenvolupat com a medicament. 
S’administra per via sublingual o en la mucosa oral en 
forma de polvoritzador. Cada polvorització és de 100 
µl i conté 2,7 mg de Tetrahidrocannabinol i 2,5 mg de 
Cannabidiol així com un 5% d’altres cannabinoides.

El gener de l’any 2006 es van iniciar dos estudis que 
tenien com a objectiu principal respondre a la deman-
da social de pacients que l’utilitzaven per pal·liar els 
símptomes derivats de patologies greus en les quals els 
cannabinoides havien mostrat alguna eficàcia en cas 
de fracàs previ amb els tractaments convencionals i en 
les indicacions esmentades i documentar mitjançant 
qüestionaris validats els efectes d’un extret estandar-
ditzat de cànnabis. Durant els dos anys d’estudi (2006-
2007) 225 pacients van rebre aquesta medicació per 
les diferents indicacions de cada estudi. En tractar-se 
d’estudis observacionals de seguiment de pacients, no 
es va arribar a conclusions definitives pel que fa a l’efi-
càcia de l’extracte.

Durant els anys 2008 i 2009 es va continuar auto-
ritzant la utilització d’aquest medicament, via medi-
cament estranger. A partir d’aquests estudis i altres 
posteriors, l’any 2010 l’Agència Espanyola del Medi-
cament i Productes Sanitaris autoritza la comercialit-
zació de Sativex® a l’estat espanyol en pacients adults 
d’espasticitat moderada a greu deguda a esclerosi múl-
tiple que no havien respost de forma adequada a altres 
medicaments antiespàstics.

En l’actualitat, Sativex®, està inclòs a la prestació far-
macèutica del sistema sanitari públic com a medica-
ment de dispensació ambulatòria als serveis de farmà-
cia dels hospitals des del març de 2011. En l’annex es 
recullen les dades del seu consum des de març de 2011 
fins agost de 2014.

Pel que fa a l’evolució dels clubs de cànnabis a Cata-
lunya, cal dir que el Departament de Salut no dispo-
sa de dades evolutives del nombre de clubs de cànna-
bis existents a Catalunya. Actualment, però, s’estima 
l’existència d’uns 400 clubs i associacions. Les dades 
del Registre d’Associacions de la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justí-
cia sobre l’evolució d’associacions inscrites s’adjunta 
en l’annex. D’altra banda, es faciliten les dades de les 
investigacions dels clubs de cànnabis iniciades a par-
tir d’informacions que rep la policia o bé per ordre de 
la Fiscalia. En concret, a finals de l’any 2013 es van 
investigar un total de 147 associacions de cànnabis a 
requeriment de la Fiscalia del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i, de gener a octubre de 2014, el 

nombre d’investigacions és de 227. El repartiment per 
regions policials es detalla en l’annex.

Per altra banda, la voluntat política del Departament 
de Salut sobre aquest fet va quedar explicitada en les 
compareixences del Secretari de Salut Pública i del 
Subdirector general de Drogodependències a la Co-
missió de Salut el dia 6 de novembre de 2014. Així, tal 
i com es descriu a la proposta de resolució es pretén 
impulsar la informació i l’assessorament dels associ-
ats per tal de reduir els riscos i els danys vinculats al 
consum del cànnabis; la formació de les persones en-
carregades de la dispensació d’aquesta substància amb 
l’objectiu assenyalat; la detecció precoç, el seguiment i 
la derivació de determinats consums que generen riscs 
i/o danys a la salut dels consumidors; la prohibició del 
consum d’altres drogues o begudes alcohòliques i la 
limitació de la venda i consum de tabac i productes 
del tabac d’acord amb la normativa vigent, per tal de 
no fomentar el consum del cànnabis i el d’altres subs-
tàncies addictives a l’ensems; la limitació de la ubica-
ció d’aquests clubs a una distància mínima dels cen-
tres sanitaris i educatius, per tal d’evitar la promoció 
del consum entre determinats col·lectius especialment 
vulnerables; la limitació horària i de tota mena de pu-
blicitat de l’associació o dels seus establiments o lo-
cals; el compliment de les condicions de salubritat dels 
locals d’acord amb la normativa vigent i el respecte a 
les normes mediambientals i, especialment, el descans 
dels veïns. Pel que fa al registre de les associacions i 
clubs, la resolució proposa que a més de estar inscrites 
en la secció registral corresponent del Registre d’As-
sociacions de la Generalitat de Catalunya, dependent 
de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
del Departament de Justícia, s’han d’Inscriure també 
en un Registre Municipal d’Associacions de persones 
consumidores de cànnabis.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels clubs de cànnabis del 
2003 ençà i la regulació que en vol fer
Tram. 314-16438/10

Resposta del Govern
Reg. 101828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16437/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’ús de la cigarreta elec·
trònica entre el 2003 i el 2013 i la regulació 
que en vol fer
Tram. 314-16439/10

Resposta del Govern
Reg. 101651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16439/10 us 
informo del següent:

Tot i que la seva comercialització a Catalunya es va ini-
ciar fa alguns anys, l’any 2013 es va produir un incre-
ment molt notable de la publicitat i el nombre de punts 
de venda de cigarretes electròniques. Hi ha dues en-
questes que han investigat l’ús de cigarretes electròni-
ques en mostres representatives de la població a Cata-
lunya. D’una banda, un estudi efectuat per la Unitat de 
Tabac de l’Institut Català d’Oncologia en una mostra de 
residents a Barcelona majors de 15 anys, i que va trobar 
que el 6,5% de les persones entrevistades havien utilit-
zat alguna vegada cigarretes electròniques i un 1,6% les 
utilitzava en el moment de realitzar l’entrevista. D’altra 
banda, l’enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalu-
nya, que va obtenir durant la primera quinzena de juliol 
de 2014 dades sobre ús de cigarretes electròniques en 
una mostra de la població catalana de 18 o més anys. 
D’acord amb els resultats d’aquest estudi, un 8,7% de la 
població catalana hauria utilitzat algun cop cigarretes 
electròniques (5,1% només una o dues vegades, 2,1% de 
forma ocasional, i 1,5% regularment).

Encara que la comercialització de cigarretes electrò-
niques no està sotmesa actualment a cap regulació es-
pecífica a l’Estat espanyol, el Departament de Salut ha 
impulsat diverses actuacions orientades a regular-ne la 
publicitat, la venda i l’ús ja que, d’acord amb les conside-
racions del Consell Assessor sobre Tabaquisme de Cata-
lunya, aquests productes haurien de tenir un tractament 
legal equiparable al de les cigarretes convencionals. A 
banda d’elaborar normes en relació a l’ús de cigarretes 
electròniques en l’àmbit competencial de la Generalitat 
de Catalunya, el Departament de Salut ha promogut ac-
tivament des del Consell Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salut l’impuls de regulacions sobre cigarretes 
electròniques a nivell de l’Estat, que seria desitjable que 
incorporessin al més aviat possible la transposició de la 
Directiva 014/40/UE del Parlament Europeu i del Con-
sell pel que fa a les cigarretes electròniques.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disposició d’estudis relatius a la 
qualitat espermàtica amb relació a diferents 
agents
Tram. 314-16440/10

Resposta del Govern
Reg. 101640 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16440/10 us 
informo del següent:

Des del Departament de Salut no s’ha promogut la re-
alització de cap estudi de la qualitat espermàtica. Les 
taxes de fertilitat ajustades per procedència geogràfica 
a Catalunya no mostren diferències evolutives signifi-
catives en els diferents territoris. Tanmateix en dife-
rents estudis internacionals es mostra una tendència a 
la disminució de la qualitat espermàtica en el món oc-
cidental. L’estudi de major significació realitzat a Ca-
talunya en 22.759 homes durant 36 anys conclou que 
els canvis observats en els paràmetres del semen no 
mostren evidència de deteriorament de la qualitat de 
l’esperma, encara que si mostra un significatiu descens 
en el percentatge d’espermatozoides normals.

La recerca impulsada pel Departament de Salut prio-
ritza fonamentalment els seus objectius en el marc del 
Pla de salut de Catalunya, molts d’aquests preventius o 
en aquells en què els indicadors de salut mostren una 
tendència o una variació sobtada que promou una in-
tervenció activa en la seva correcció. Fins el moment 
actual, en el cas qüestionat no es detecten elements ob-
jectius que plantegin la necessitat d’un estudi específic 
sobre el tema.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats analítics de l’aigua d’ús 
públic dels municipis abastats per la presa 
de Riba·roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) després 
d’una possible contaminació el mes d’agost
Tram. 314-16441/10

Resposta del Govern
Reg. 101641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16441/10 us 
informo del següent:

D’acord amb les dades de què es disposa, els munici-
pis abastits, en la seva totalitat o en una part, d’aigua 
relacionada amb l’embassament de Riba-roja d’Ebre 
són: Riba-roja d’Ebre, Flix, Vinebre, la Fatarella, Ba-
tea, la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 
realitza anualment un Programa de vigilància de la 
qualitat de les aigües de consum humà de Catalunya 
i un Programa de control sanitari de l’aigua i dels sis-
temes de subministrament d’aigües de consum humà.

Pel que fa al Programa de vigilància esmentat, l’ASPCAT 
realitza una presa de mostres i anàlisi de l’aigua de 
xarxes públiques i de petites col·lectivitats. La plani-
ficació del mostreig es realitza en funció de l’avalua-
ció del risc dels abastaments. Durant l’any 2013 i fins 
el 17 d’agost de 2014 els resultats d’aquest programa 
van mostrar algunes superacions puntuals dels valors 
paramètrics que estableix la normativa vigent (Reial 
Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen 
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de con-
sum humà), dels paràmetres isoproturó, trihalometans 
i recompte de bacteris. Aquestes superacions, però, 
no van ser confirmades posteriorment en els següents 
mostrejos. Des del 18 d’agost de 2014, data en què es 
va conèixer l’episodi d’eutrofització de les aigües de 
l’embassament de Riba-Roja d’Ebre, no s’ha detectat 
cap superació dels valors paramètrics en aquests abas-
taments.

Pel que fa al Programa de control esmentat, l’ASPCAT 
realitza una supervisió de l’autocontrol implementat 
per les entitats gestores dels sistemes de subministra-
ment. Aquest autocontrol implica, entre d’altres aspec-
tes, la realització de les analítiques periòdiques que es-
tableix la normativa vigent al respecte i la notificació 
dels incompliments a l’autoritat sanitària. Durant l’any 
2013 i fins el 17 d’agost de 2014 els resultats d’aquest 
programa van mostrar algunes superacions puntu-
als de trihalometans, terbolesa i sulfats, que tampoc 
es van confirmar amb els resultats posteriors. Des del 
18 d’agost de 2014, data en què es va conèixer l’epi-

sodi d’eutrofització de les aigües de l’embassament de 
Riba-Roja d’Ebre, no s’ha detectat cap superació dels 
valors paramètrics en aquests abastaments durant la 
revisió dels autocontrols.

Arran de l’episodi d’eutrofització de les aigües de 
l’embassament de Riba-Roja d’Ebre del mes d’agost, 
tècnics del Servei Regional de Terres de l’Ebre de 
l’ASPCAT van recollir el dia 19 d’agost una mos-
tra de cada dipòsit de capçalera dels municipis rela-
cionats anteriorment per determinar microcistina, 
d’acord amb el que disposa l’annex B.1 del Reial De-
cret 140/2003 abans esmentat. En cap de les mostres 
recollides i analitzades es va detectar la toxina.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les incidències de picades de peix 
aranya al juny, juliol i agost del 2014
Tram. 314-16442/10

Resposta del Govern
Reg. 101810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16442/10 us 
informo del següent:

El peix aranya és un peix verinós, comú a les aigües 
del mar Mediterrani, d’unes dimensions d’entre 10 i 40 
centímetres, de color marró amb petites taques en tons 
marrons a la seva part superior. Viu mig enterrat a la 
sorra d’aigües poc profundes, deixant visibles els ulls 
i l’aleta dorsal que té unes punxes verinoses. La seva 
picada, que habitualment es produeix de forma acci-
dental en trepitjar l’animal, sol causar dolor instantani, 
molt intens i que es va incrementant durant la primera 
hora. El dolor arriba a irradiar-se a tota l’extremitat. 
A més, pot provocar reaccions cutànies com enverme-
lliment o inflamació, mal de cap, i nàusees o vòmits.

El Departament de Salut no disposa d’un registre es-
pecífic d’incidències de picades d’aquest peix.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els episodis al·lèrgics al Maresme i les 
possibles causes
Tram. 314-16443/10

Resposta del Govern
Reg. 101811 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16443/10 us 
informo del següent:

En els anys 2004, 2006 i 2012 es va detectar l’exis-
tència d’agrupacions de persones afectades de simp-
tomatologia irritativa de vies altes, a Sant Andreu de 
Llavaneres, amb quadres clínics lleus i autolimitats, 
que en la gran majoria de les ocasions no requerien as-
sistència sanitària.

Com a conseqüència de les investigacions epidemio-
lògiques i ambientals realitzades en cadascuna de les 
agrupacions de casos detectades, per part de les uni-
tats de vigilància epidemiològica (UVE) i de protec-
ció de la salut (ETSP) de l’Agència de Salut Pública 
(ASPCAT), en col·laboració amb l’Institut de Ciènci-
es del Mar del Centro Superior de Investigaciones Ci-
entíficas (ICM-CSIC) i l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) es va determinar que les agrupacions de casos 
estaven clarament relacionades amb la proximitat a 
l’aigua del mar, coincidint amb proliferacions d’ostre-
opsis, una microalga marina amb creixement relacio-
nat amb les condicions geobiològiques especials que 
es donen en aquella zona i amb les altes temperatures, 
i es va concloure que la hipòtesi més plausible de l’ori-
gen de l’afectació humana era la proliferació d’ostre-
opsis, mitjançant una toxina transmesa per via aèria. 
Aquesta hipòtesi era congruent amb els estudis fets ar-
ran de diversos episodis similars que han tingut lloc a 
la costa d’Itàlia en els darrers anys.

Atès que era una situació que s’ha presentat de manera 
repetida, i com a complement de diverses investigaci-
ons realitzades pel ICM-CSIC, aquest any 2014 es va 
organitzar un seguiment especial, amb la participació 
de l’UVE, l’ETSP, l’ICM-CSIC, l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, el Centre d’Atenció Primària i 
la Creu Roja, amb el coneixement de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua. Aquest seguiment incloïa, fonamen-
talment, la cerca activa de persones afectades i els es-
tudis de l’aigua del mar, per tal de detectar la possible 
existència de persones afectades, conèixer la informa-
ció sobre proliferacions d’ostreopsis a la zona, coor-
dinar l’adopció de mesures preventives i coordinar la 
informació a facilitar a les persones de la zona.

En total, aquest any, s’han detectat 40 persones afec-
tades, la majoria el cap de setmana del 20 de juliol i 

entre el 8-10 d’agost, coincidint amb les concentraci-
ons d’Ostreopsis a l’aigua del mar més elevades de tot 
l’estiu. En els casos en què s’ha pogut determinar, el 
període entre l’inici de l’exposició i l’inici dels símpto-
mes anava de 2 a 5 hores, amb una mediana de 3 ho-
res. El quadre clínic, tal com s’havia vist en episodis 
d’anys anteriors, s’autolimita habitualment en menys 
de 24 hores.

No es va detectar cap altra exposició ambiental co-
muna dels afectats que pogués explicar l’aparició dels 
símptomes.

Properament, es realitzarà una reunió amb l’ACA i el 
Consell Comarcal del Maresme, per analitzar la infor-
mació obtinguda aquest any, amb l’objectiu de valorar 
l’adopció d’alguna mesura correctora que pugui ajudar 
a disminuir la proliferació d’ostreopsis a l’aigua del 
mar de la zona l’estiu del 2015.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre les accions i les propostes per a donar co·
bertura legal als oftalmòlegs per a prescriure 
la medicació per a la degeneració macular
Tram. 314-16444/10

Resposta del Govern
Reg. 101652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16444/10 us 
informo del següent:

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és 
una malaltia que lesiona progressivament i, en alguns 
pacients de manera molt ràpida, el centre sensitiu de 
la retina (màcula) i per tant, el centre del camp visual. 
És la principal causa de ceguesa legal (agudesa visual 
inferior a 20/200) en el món occidental en persones de 
més de 65 anys i afecta a ambdós sexes. Els símpto-
mes principals són: agudesa visual central disminuïda, 
escotoma central (un punt cec en el camp visual) i me-
tamorfòpsia (distorsió de la imatge).

Es disposa de 4 fàrmacs en el tractament de la DMAE: 
ranibizumab (Lucentis®), pegabtinib (Macugen®), 
bevacizumab (Avastin®), i aflibercept (Eyla®).

El ranibizumab i el bevacizumab són els que més es 
fan servir i es considera que tenen un perfil benefi-risc 
similar.
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Tots quatre medicaments es troben plenament finan-
çats a càrrec del CatSalut. També s’ha inclòs en la 
prestació la dexametasona intravítrea (Ozurdex®). 
Aquests medicaments es poden administrar en cen-
tres oftalmològics acreditats específicament pel trac-
tament de la DMAE amb totes les garanties i cober-
tures legals.

A Catalunya, el tractament de la DMAE es contracta 
a l’atenció especialitzada d’aguts, a l’apartat de tècni-
ques, tractaments i procediments específics exclosos 
els d’alta complexitat, mitjançant una tarifa única per 
sessió (teràpia per al tractament de la DMAE) que in-
clou l’administració d’un vial al pacient i el cost de 
la medicació necessària. D’aquesta forma, es dóna to-
tal llibertat i responsabilitat a l’oftalmòleg per tal que 
apliqui el medicament que segons els seus criteris con-
sideri més oportú.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió d’evidència científica de la 
prescripció d’acetilsalicílic per a prevenir 
malalties
Tram. 314-16445/10

Resposta del Govern
Reg. 101812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16445/10 us 
informo del següent:

Únicament, es disposa d’evidències sobre l’ús de l’àcid 
acetilsalicílic en la prevenció secundària de problemes 
cardiovasculars en persones que ja han patit un episodit 
cardiovascular, de manera que els protocols d’actua ció 
existents actualment inclouen la recomanació del seu 
ús amb aquesta finalitat, sol o en combinació amb al-
tres fàrmacs antiagregants.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions extraordinàries empreses 
amb relació a l’alerta d’Ebola de l’Organitza·
ció Mundial de la Salut
Tram. 314-16447/10

Resposta del Govern
Reg. 101829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16447/10 us 
informo del següent:

Des que el Ministeri de Sanitat de Guinea Conakry 
va notificar a l’OMS un brot de febre hemorràgica 
pel virus d’Ebola (FHVE), des del Departament de 
Salut s’han elaborat documents d’informació, manu-
als de procediment i recomanacions per al personal 
sanitari en relació al virus, i s’ha actualitzat setma-
nalment la informació dels esdeveniments mitjan-
çant una nota informativa, que s’ha enviat a tota la 
xarxa de vigilància epidemiològica i assistencial ca-
talana. També s’han dut a terme diverses reunions 
interestatals amb la Ponència d’Alertes i la Comis-
sió de Salut Pública per consensuar actualitzacions 
del documents ja elaborats per ajustar-se a l’evolució 
dels esdeveniments, en coordinació amb vigilància 
internacional.

El 10 de setembre de 2014 es va convocar una reunió 
informativa amb 200 professionals dels centres assis-
tencials catalans en la qual es va presentar un decàleg 
sobre FHVE i un qüestionari breu per facilitar el tri-
atge de les sospites de cas tant als centres hospitalaris 
com a l’assistència primària, previ a l’avís al Departa-
ment de Salut que, després d’una anàlisi en profunditat 
del compliment dels criteris epidemiològics i clínics, 
activaria el protocol amb derivació a l’hospital de re-
ferència per analitzar el cas probable en investigació si 
es requerís. La coordinació de l’enviament de les mos-
tres biològiques al Centre Nacional de Microbiologia 
a Madrid per confirmació o no del cas també es co-
ordina des del Departament de Salut. El 14 d’octubre 
es va realitzar una segona reunió informativa amb 60 
professionals d’atenció primària.

Així mateix, s’ha constituït el Comitè d’Anàlisi i Se-
guiment de l’Ebola integrat per representants dels 
diferents àmbits sanitaris implicats, societats cientí-
fiques, IsGlobal, CatSalut, SEM i Mossos d’Esqua-
dra, amb l’objectiu de consensuar les directrius per 
dur a terme la implantació del protocol d’actuació 
base elaborat pel Departament de Salut, establir de 
manera urgent els programes d’informació i forma-
ció del personal sanitari en matèria d’informació 
bàsica i de procediments i d’equips de protecció per-
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sonal. També ha estat creat el Comitè Científic As-
sessor sobre la malaltia pel virus Ebola a Catalunya, 
que és un òrgan multidisciplinari, format per pro-
fessionals que treballen en diferents àrees de l’àmbit 
sanitari i té per objectiu donar assessorament en els 
plans de resposta i presa de decisions en relació amb 
la malaltia produïda pel virus Ebola. Aquest Comi-
tè traslladarà les seves valoracions i recomanacions 
al Comitè d’Anàlisi i Seguiment de l’Ebola i a totes 
aquelles instàncies que es consideri convenient i es 
coordinarà amb altres comitès autònoms, nacionals 
o internacionals rellevants en la resposta a aquesta 
malaltia.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels serveis sanitaris, l’ac·
tivitat, les plantilles i les consultories al CAP 
Eixample, de Barcelona, del 2003 ençà
Tram. 314-16450/10

Resposta del Govern
Reg. 101813 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16450/10 us 
informo del següent:

El CAP Casanova, ubicat al carrer Roselló dispo-
sa dels serveis sanitaris següents: medicina de famí-
lia, pediatria, infermeria, odontologia, treball social, 
atenció domiciliària, atenció i tractament de processos 
aguts, atenció i tractament de processos crònics, acti-
vitats de prevenció i promoció de la salut, atenció a les 
famílies, atenció a la comunitat i les proves comple-
mentàries d’anàlisis clíniques, electrocardiogrames, 
espirometries, MAPA...

Pel que fa a les plantilles, cal dir que la contractació 
del CatSalut en l’atenció primària de salut es centra en 
estructures organitzatives per atendre el conjunt de la 
població d’una ABS; el volum de metges i infermeria 
no constitueix un paràmetre de la contractació. Així 
d’acord amb aquesta contractació, les entitats proveï-
dores doten els equips del personal adequat per donar 
resposta a la cartera de serveis d’atenció primària i co-
munitària i a la població de referència.

En l’annex es detalla l’evolució de les plantilles, l’acti-
vitat realitzada dels professionals del centre així com 

la dels especialistes que visiten al CAP així com les 
inversions.

Barcelona, 19 de desembre 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 l’evolució de l’activitat dels centres 
d’urgències d’atenció primària de Barcelona 
i de les urgències hospitalàries dels centres 
del Siscat
Tram. 314-16452/10

Resposta del Govern
Reg. 101814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
16452/10 a 314-16453/10 us adjunto l’evolució de 
l’activitat dels CUAP de la ciutat de Barcelona, així 
com l’evolució de l’activitat i el pressupost de les di-
ferents línies assistencials als dos centres integrals de 
salut de Cotxeres de Borbó i Casernes de Sant Andreu.

Barcelona, 19 de desembre 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 l’evolució de l’activitat i el pressupost 
de les línies assistencials de la xarxa sani·
tària pública als centres integrals de salut 
de les Cotxeres de Borbó i les Casernes de 
Sant Andreu, a Barcelona
Tram. 314-16453/10

Resposta del Govern
Reg. 101814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16452/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia cardíaca no 
urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16454/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-16454/10 
a 314-16464/10 us adjunto en l’annex l’evolució dels 
temps d’espera mitjà per diferents indicacions.

Barcelona, 19 de desembre 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 l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia de columna 
no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16455/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia oftalmològi·
ca no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16456/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia otorinolarin·
gològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16457/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels 
pacients amb indicació de cirurgia maxil·
lofacial no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16458/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia dermatolò·
gica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16459/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia traumatolò·
gica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16460/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia ginecològi·
ca no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16461/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia urològica 
no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16462/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia hepatobili·
ar i endocrinològica no urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16463/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera dels pa·
cients amb indicació de cirurgia digestiva no 
urgent del 2003 ençà
Tram. 314-16464/10

Resposta del Govern
Reg. 101815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16454/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta per a garantir un temps 
d’espera màxim de sis mesos per a les indi·
cacions quirúrgiques més freqüents el 2015
Tram. 314-16465/10

Resposta del Govern
Reg. 101830 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-16465/10 
a 314-16467/10 us informo del següent:

El Departament de Salut i el Servei Català de la Sa-
lut (CatSalut) estan treballant des de fa mesos, amb la 
participació de les societats científiques, en l’elabora-
ció d’un decret d’accessibilitat a prestacions sanitàries 
a càrrec del CatSalut, el qual es preveu que sigui apro-
vat a principis de l’any 2015.

En el cas de les intervencions quirúrgiques, aquesta dis-
posició actualitzarà l’actual Decret 354/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’estableixen els terminis màxims 
d’accés a determinats procediments quirúrgics a càrrec 
del Servei Català de la Salut, observant la normativa 
bàsica estatal continguda en el Reial Decret 1039/2011, 
de 15 de juliol, que desenvolupa les previsions de l’ar-
ticle 25 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i 
qualitat del Sistema Nacional de Salut, sobre l’establi-
ment dels criteris marc per garantir un temps màxim 
d’accés a les prestacions del Sistema Nacional de Salut.

A l’espera de la seva presentació i eventual aprovació, 
el decret comportarà l’extensió de garantia a tots els 
procediments quirúrgics, inclosos els més freqüents, 
mantenint els temps indicats en la normativa bàsica 
estatal, i fixarà alhora un model de priorització que es 
basarà en la situació clínica i social de les persones 
usuàries, en funció de la gravetat de la malaltia i les 
seves repercussions en la seva qualitat de vida.

Quant a les intervencions quirúrgiques preferents, el 
decret establirà uns terminis de referència sempre in-
feriors als 90 dies per a la cirurgia oncològica (45 dies 
màxim per al tractament inicial de la cirurgia oncolò-
gica, a excepció del càncer de pròstata i bufeta recidi-
vant –60 dies–) i la cirurgia cardiovascular (valvular i 
coronària), mantenint en tots aquests casos uns temps 
inferiors als 180 dies que fixa la normativa estatal

D’altra banda, pel que fa al circuit de diagnòstic ràpid, el 
decret adoptarà un temps de referència de 30 dies natu-
rals des de l’entrada al circuit fins a l’inici del tractament.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta per a garantir un temps 
d’espera màxim de trenta dies per a les in·
tervencions quirúrgiques preferents el 2015
Tram. 314-16466/10

Resposta del Govern
Reg. 101830 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16465/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta per a implantar els circuits 
de diagnòstic preferents i ordinaris des de 
l’atenció primària el 2015
Tram. 314-16467/10

Resposta del Govern
Reg. 101830 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16465/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels diagnòstics de tras·
torns d’identitat de gènere en el sistema sa·
nitari públic del 1986 ençà
Tram. 314-16468/10

Resposta del Govern
Reg. 101816 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16468/10, us 
adjunto l’evolució dels diagnòstics de trastorns d’iden-
titat de gènere al sistema sanitari públic de Catalunya.

Barcelona, 9 de desembre 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 l’evolució del nombre de casos diag·
nosticats de trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat en el sistema sanitari públic 
del 2003 ençà
Tram. 314-16469/10

Resposta del Govern
Reg. 101831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-16469/10 
i 314-16470/10 us adjunto en l’annex l’evolució de les 
primeres visites i pacients atesos amb diagnòstic prin-
cipal de trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hi-
peractivitat (TDAH) en centres de salut mental infan-
til i juvenil i centres de salut mental d’adults així com 
l’evolució del consum de fàrmacs per al tractament.

Barcelona, 19 de desembre 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 l’evolució del consum de fàrmacs per 
al tractament del trastorn per dèficit d’aten·
ció i hiperactivitat indicats en el sistema sa·
nitari públic del 2003 ençà
Tram. 314-16470/10

Resposta del Govern
Reg. 101831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16469/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol que se segueix amb rela·
ció al temps màxim de demora pel que fa a 
les fractures de fèmur en la xarxa del Siscat
Tram. 314-16471/10

Resposta del Govern
Reg. 101832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-16471/10 a 
314-16473/10 us informo del següent:

En primer lloc, cal assenyalar que cada centre del Sis-
cat on es du a terme activitat quirúrgica fixa faculta-
tivament els protocols per a l’atenció de les diferents 
circumstàncies clíniques que es puguin produir, com 
és el cas de les fractures de fèmur. La notificació del 
temps d’espera per a la intervenció de fractures de fè-
mur no està establerta en el contracte entre el CatSa-
lut i els centres assistencials atès que es tracta habi-
tualment de procediments urgents i no es recullen al 
Registre de llista d’espera quirúrgica de procediments 
programats.

Pel que fa al període màxim de 48 hores per a la in-
tervenció, s’ha de tenir en compte que la immensa ma-
joria de fractures de fèmur es produeixen en pacients 
d’avançada edat i pluripatològics. En aquests casos, 
degut principalment a la comorbiditat, és difícil dur 
a terme la intervenció quirúrgica abans de les 48 ho-
res, ja que s’ha d’estabilitzar el pacient (descoagulació, 
control de la glicèmia o de la pressió arterial, entre 
d’altres) abans d’entrar a quiròfan.

En relació a la consideració com a indicador de qua-
litat de les dades dels pacients amb fractura de fèmur 
intervinguts abans de quaranta-vuit hores, cal dir que 
la Central de Resultats té la missió de mesurar, avalu-
ar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’as-
sistència sanitària, pels diferents agents integrants del 
sistema sanitari d’utilització pública. Els informes de 
la Central de Resultats tenen l’objectiu de millorar els 
resultats dels proveïdors mitjançant la comparació en-
tre centres sanitaris i el retiment de comptes a la ciu-
tadania, és a dir, el benchmarking i la transparència.

Amb la intenció de fer una fotografia el més fidel, com-
plerta i entenedora possible dels resultats de l’atenció 
sanitària, els informes de Central de Resultats van in-
corporant novetats progressivament. Una d’elles és 
justament el fet d’incloure per primer cop alguns indi-
cadors del Registre d’artroplàsties de Catalunya (RA-
Cat) que permeten obtenir indicadors molt més preci-
sos dels resultats de l’atenció a aquesta patologia. En 
particular, s’ha inclòs un indicador que mesura la me-
diana del temps d’espera fins a la intervenció quirúr-

gica dels pacients amb una artroplàstia de maluc per 
fractura de coll de fèmur. L’indicador es presenta per 
al conjunt de Catalunya i per cada centre hospitalari.

Per al càlcul d’un indicador que mesuri el percentatge 
de pacients intervinguts abans de les primeres 48 ho-
res per a la intervenció de fractura de fèmur cal dispo-
sar de la data i hora de l’ingrés i de la data i l’hora de la 
intervenció quirúrgica. Actualment al conjunt mínim 
de dades d’hospitalització d’aguts (CMBD-HA) hi ha 
disponible la data d’ingrés però no la data d’interven-
ció dels pacients ingressats amb una fractura de fèmur. 
El registre d’artroplàsties de Catalunya (RACat) sí que 
disposa de la data de la intervenció quirúrgica però 
només d’aquells pacients amb un fractura de fèmur als 
qui se’ls posa una artroplàstia total o parcial de maluc. 
Aquesta informació es pot consultar a l’«Atles de va-
riacions del SISCAT. Artroplàstia primària de maluc», 
disponible en el següent enllaç:

http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/
projectes/atles_variabilitat/artroplastia_maluc/atles_
artroplastia_maluc_2014.pdf

Properament, el CMBD-HA registrarà la data i l’hora 
de les intervencions quirúrgiques, el que farà possible 
el càlcul de l’indicador per tots els pacients que ingres-
sin per una fractura de fèmur.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la notificació de les dades relatives al 
temps d’espera per a la intervenció de frac·
tura de fèmur
Tram. 314-16472/10

Resposta del Govern
Reg. 101832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16471/10.

http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/atles_variabilitat/artroplastia_maluc/atles_artroplastia_maluc_2014.pdf
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/atles_variabilitat/artroplastia_maluc/atles_artroplastia_maluc_2014.pdf
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/atles_variabilitat/artroplastia_maluc/atles_artroplastia_maluc_2014.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre la consideració com a indicador 
de qualitat de les dades dels pacients amb 
fractura de fèmur intervinguts abans de qua·
ranta·vuit hores
Tram. 314-16473/10

Resposta del Govern
Reg. 101832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16471/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per a tancar 125 llits de l’Hospi·
tal Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-16478/10

Resposta del Govern
Reg. 101642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
16478/10 i 314-16479/10 us informo del següent:

Els llits de l’Hospital Universitari Joan XXIII estan 
disponibles segons les necessitats assistencials depe-
nent de la demanda des del Servei d’Urgències i de 
l’activitat programada amb ingrés hospitalari.

Durant l’any 2014 la mitjana de llits no utilitzats ha 
estat de 33. Aquest nombre de llits s’ha concentrat 
als mesos d’estiu en què disminueixen els ingressos 
urgents i disminueix l’activitat quirúrgica. La mit-
jana de llits no ocupats durant els mesos de juliol 
a setembre de 2014 ha estat de 60 llits, inferior a 
l’any 2013. Cal dir que en tot l’estiu no hi ha hagut 
malalts pendents d’ingrés i s’ha realitzat un 8,8% 
més d’intervencions quirúrgiques respecte a l’any 
anterior.

D’altra banda, d’acord amb el Pla de salut de Catalu-
nya, l’Hospital Universitari Joan XXIII ha potenciat 
l’ús dels recursos més adients per a cada una de les 
patologies (atenció primària, hospitals de dia, unitats 
de subaguts), l’activitat de cirurgia major ambulatòria 
i les unitats de curta estada quirúrgica i mèdica, així 
com la protocol·lització de procediments que milloren 
el maneig dels pacients i disminueixen l’estada hospi-
talària. Alhora, s’ha incrementat la coordinació amb 
els diferents nivells assistencials per millorar la reso-

lució en els diferents àmbits i evitar així ingressos in-
necessaris.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació del tancament de 125 llits 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tar·
ragona, sobre el servei prestat a l’estiu
Tram. 314-16479/10

Resposta del Govern
Reg. 101642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16478/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el disseny i la usabilitat del programa 
de gestió de les històries clíniques als cen·
tres d’atenció primària
Tram. 314-16517/10

Resposta del Govern
Reg. 101833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16517/10 us 
informo del següent:

Un dels criteris principals que es tenen en compte a 
l’hora de fer evolucionar l’ECAP és la usabilitat. Al-
guns exemples serien les millores als cercadors, els 
canvis a la pantalla del seguiment clínic, la inclusió de 
thesaurus, l’extinció automàtica de problemes de salut, 
etc. Aquestes decisions funcionals es consensuen en 
un comitè de referents d’ECAP de tots els territoris de 
Catalunya. En aquests moments s’està preparant l’evo-
lució de l’ECAP cap a una altra eina de programació 
(punto.net) més moderna que permetrà superar algu-
nes de les limitacions de l’eina actual.

El seguiment de la qualitat del disseny de la usabili-
tat del programa es fa amb una enquesta de satisfac-
ció anual adreçada a tots els professionals usuaris de 
l’ECAP. L’enquesta consta de preguntes que aporten 
informació sobre la categoria laboral de les persones 
a qui va adreçada, l’entitat proveïdora a la que per-
tanyen, l’àmbit de treball en el que desenvolupen les 



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 38

seves tasques i les aplicacions informàtiques que uti-
litzen habitualment. Referent a les eines utilitzades, 
es demana informació sobre els equipaments infor-
màtics, els programaris de gestió, l’Estació Clíni ca 
d’Atenció Primària i les millores de l’aplicació clíni-
ca (ECAP). Pel que fa referència a la utilització dels 
serveis d’atenció a l’usuari (CAU), es demanen els 
mecanismes utilitzats per notificar una incidència, si 
la resolució dels problemes és àgil, el grau de satis-
facció amb el CAU o si disposen de recursos sufici-
ents per resoldre les incidències.

Els indicadors utilitzats per mesurar l’adequació del 
disseny i la usabilitat del programa de gestió de les 
històries clíniques dels pacients als centres d’atenció 
primària (ECAP), són els següents:

– Valorar si el programari ECAP utilitzat és adequat 
pel lloc de treball

– Grau de satisfacció del programari assistencial 
ECAP

– Opinió sobre les millores de l’aplicació clínica 
ECAP

– Necessitat d’un espai de participació activa per pro-
posar millores en l’aplicació informàtica ECAP

– Atenció satisfactòria de les incidències de l’aplicació 
informàtica ECAP

– Atenció dels requeriments de millora de l’aplicació 
clínica ECAP

– Recomanació a altres entitats de l’ús de l’aplicació 
informàtica ECAP

Els resultats obtinguts en la darrera enquesta realitza-
da es detallen en l’annex. La valoració del programa 
per part dels usuaris de l’ECAP és aproximadament 
7 sobre un màxim de 10 i supera als altres programes 
assistencials de l’ICS de l’àmbit hospitalari. Els pro-
fessionals qualifiquen gairebé amb un 7 les millores 
de l’aplicació clínica i opinen que s’adapta lleugera-
ment més a les necessitats del pacient que a les dels 
professionals.

L̀ ECAP ofereix al professional eines de gestió que po-
den millorar l’atenció i la qualitat de la mateixa, eines 
com el selfaudit o el prefaseg, les guies terapèutiques, 
les guies de pràctica clínica o els programes de salut.

Barcelona, 19 de desembre 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 l’eficiència sanitària i sobre la reducció 
d’accions innecessàries en l’atenció de paci·
ents amb malalties cròniques avançades
Tram. 314-16518/10

Resposta del Govern
Reg. 101658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
16518/10 i 314-16519/10 us informo del següent:

D’acord amb el Pla de salut de Catalunya 2011-2015, 
la missió del nostre sistema sanitari és procurar més 
anys de vida a les persones i que aquests anys siguin 
viscuts amb salut. Això, per descomptat, implica la 
cerca de l’excel·lència en la cura del dolor i el patiment 
de les persones malaltes. Aquest objectiu inqüestiona-
ble ha de garantir-se en un context d’equitat i justícia, 
la qual cosa obliga a assolir-lo amb els procediments 
més cost-efectius. Aquesta és, doncs, la comprensió de 
l’eficiència del Departament de Salut que, òbviament, 
és contrària a qualsevol limitació de les bones pràcti-
ques assistencials.

Així mateix, recollint totes les recomanacions de l’eti-
cisme mundial, el Comitè de Bioètica de Catalunya 
considera que en l’àmbit assistencial s’haurien de reti-
rar o no usar procediments prescindibles, és a dir, fú-
tils. És més, des de la visió deontològica de la justícia i 
la no maleficència, una mesura fútil tampoc no s’hau-
ria d’indicar. Es comença, a més, a disposar de dades 
científiques creixents sobre les conseqüències negati-
ves que comporta el manteniment acrític d’activitats 
fútils en la pràctica mèdica. En aquest context cal re-
considerar, cas a cas, l’adequació d’actuacions inne-
cessàries en pacients amb necessitats pal·liatives i això 
és el que, emparats pels principals comitès ètics del 
país, el model català de cronicitat avançada (MACA) 
proposa en els seus documents.

En relació a la pregunta relativa a la perspectiva de 
vida dels pacients crònics, cal dir que és la internacio-
nalment coneguda com a surprise question. Es tracta 
d’una pregunta que, des de fa dues dècades, és utilitza-
da com un procediment i suport útil per a la identifica-
ció de persones amb necessitats pal·liatives.

Malgrat que la seva formulació podria fer pensar que 
es refereix a una predicció de pronòstic vital, no és 
aquesta la utilitat clínica per a la que ha demostrat la 
seva validesa. És una pregunta, doncs, que no pretén 
predir la supervivència d’un pacient, sinó la necessitat 
d’obrir una mirada amb el component pal·liatiu apro-
piat i amb la intenció de respondre a les necessitats, 
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valors i preferències del malalt i, des d’aquí, oferir un 
procés de millora de l’atenció.

Òbviament, aquesta pregunta no es formula als propis 
pacients, sinó que se la fan els professionals que mi-
llor coneixen la persona malalta. A aquesta pregunta 
solament s’hi pot contestar des d’una reflexió clínica 
profunda, que només poden dur-la a terme professio-
nals compromesos amb la persona, competents en te-
nir-ne cura, conscients de la situació evolutiva del cas i 
compassius vers els valors i preferències d’aquell a qui 
estan atenent.

En aquest context, la seva inclusió en els programes 
d’atenció pal·liativa, especialment amb els d’enfoca-
ment comunitari, és habitual en les millors pràctiques 
pal·liatives internacionals i està perfectament indicada, 
tot comptat amb abundants referències bibliogràfiques 
que així ho constaten.

En el malalt crònic avançat aquesta pregunta forma 
part del test NECPAL (validat i publicat en les revis-
tes internacionalment més prestigioses de l’àmbit pal-
liatiu). Aquest test associa la pregunta sorpresa a un 
grup ampli de paràmetres clínics objectius que, en 
conjunt, permeten identificar la presència de necessi-
tats pal·liatives en una persona malalta.

A partir d’aquests preceptes de partida, els diferents 
proveïdors decideixen el grau i la manera en què in-
corporen aquest test en les respectives històries clíni-
ques.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió d’una pregunta relativa a 
l’apreciació de l’esperança de vida del paci·
ent en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-16519/10

Resposta del Govern
Reg. 101658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16518/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera del servei de cirurgia 
pediàtrica de l’Hospital Doctor Josep True·
ta, de Girona
Tram. 314-16520/10

Resposta del Govern
Reg. 101817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16520/10 us 
informo del següent:

El nombre de pacients en llista d’espera de cirurgia 
pediàtrica a l’Hospital Universitari Doctor Josep Tru-
eta de Girona, a 6 de setembre de 2014, era de 512 
pacients, dels quals 57 ho eren per procediments amb 
temps d’espera màxim garantit (herniorràfia inguinal, 
circumcisió i quist pilonidal). El 19 d’octubre de 2014 
el nombre de pacients en llista d’espera va ser de 488, 
dels quals 25 ho eren per procediments amb temps 
d’espera màxim garantit (herniorràfia inguinal i cir-
cumcisió). En aquest període s’ha produït la reducció 
del 4,69% de pacients en llista d’espera.

Cal assenyalar que el mes d’octubre es va contractar 
un metge especialista en cirurgia pediàtrica la qual co-
sa ha permès revalorar en consulta externa els pacients 
que més temps portaven inclosos en llista i revisar les 
seves indicacions quirúrgiques. També ha permès in-
crementar el nombre de sessions quirúrgiques assig-
nades a cirurgia pediàtrica. La previsió per a finals de 
2014 es que cap pacient pendent d’intervenció per pro-
cediment garantit superi el temps d’espera màxim de 
6 mesos.

Pel que fa a la reorganització del servei de cirurgia pe-
diàtrica, el projecte pretén unificar els serveis de Ci-
rurgia Pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’He-
bron i l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta en 
un únic servei liderat pel Cap de Servei de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron amb dues localitzacions. L’objec-
tiu és actuar com un únic servei i consensuar protocols 
d’actuació i derivació únics. D’aquesta manera els pro-
fessionals establiran equips i mantindran l’expertesa 
amb un canvi de la dinàmica dels serveis involucrats i 
per tant la seva organització. Amb aquesta integració, 
els professionals de cirurgia pediàtrica tindran l’opor-
tunitat d’actualitzar-se amb una visió assistencial i de 
recerca i l’oportunitat de consensuar els procediments 
segons la complexitat, l’expertesa i la sostenibilitat.

En quant a les dificultats trobades per a la incorpora-
ció de nous especialistes en cirurgia pediàtrica cal dir 
que, per una banda, hi ha escassetat d’aquests especia-
listes provinents del MIR, el que comporta que actual-
ment no hi hagin facultatius de cirurgia pediàtrica en 
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la borsa de treball i, per altra banda, hi ha dificultat per 
atraure especialistes joves a serveis perifèrics de redu-
ïdes dimensions. Per aquests motius, per tal d’atraure 
i incorporar nous professionals especialitzats en cirur-
gia pediàtrica, s’ha optat per promoure el servei inte-
grat Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i Hospi-
tal Doctor Josep Trueta, que permeti als professionals 
integrar-se en un servei de reconegut prestigi nacio-
nal i internacional, amb possibilitat de mobilitat entre 
institucions de diferent nivell assistencial, que ofereix 
una actualització de coneixements constant, i que per-
met treballar amb protocols comuns i amb un major 
impuls a l’excel·lència.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les dades relatives a les 
persones que tenen farmàcia gratuïta del 
2003 ençà
Tram. 314-16535/10

Resposta del Govern
Reg. 101818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-16535/10 i 
314-16536/10 us informo del següent:

Fins l’any 2012 el CatSalut podia reconèixer el dret a 
la prestació de farmàcia gratuïta a persones en deter-
minades circumstàncies, equiparant-les així a les clas-
ses passives. Amb l’entrada en vigor del Reial decret 
llei 16/2012 i el Reial decret 1191/2012, les condicions 
d’accés a la prestació de farmàcia van variar. El nou 
marc normatiu estableix que tenen dret a la farmàcia 
reduïda exclusivament les classes passives, és a dir, els 
titulars i els seus beneficiaris d’una pensió de jubila-
ció de la Seguretat Social, independentment de la seva 
edat, i no reconeix el dret a la farmàcia gratuïta excep-
te a persones afectades de síndrome tòxica i persones 
amb discapacitat en els supòsits contemplats; percep-
tors de rendes d’integració social; perceptors de pensi-
ons no contributives, aturats que han perdut el dret a 
percebre el subsidi d’atur i tractaments derivats d’acci-
dents de treball i malaltia professional.

La situació produïda per aquest marc jurídic va afec-
tar famílies en situació de precarietat econòmica. Jus-
tament, la prestació de farmàcia gratuïta atorgada pel 
CatSalut, excepcional i temporal, es justificava en la 
impossibilitat dels beneficiaris de fer front a la despe-

sa farmacèutica pel nivell d’ingressos que tenien. Per 
continuar preservant unes condicions mínimes d’equi-
tat en l’accés als medicaments, el CatSalut va comen-
çar a estudiar la viabilitat de minimitzar al màxim el 
percentatge de copagament mitjançant una normativa 
concreta per part de l’organisme competent, tot tenint 
en compte el marge legal que oferia la normativa es-
tatal.

Finalment, l’1 de maig de 2014 va entrar en vigor la 
Instrucció 03/2014 del CatSalut, de Reconeixement, 
amb caràcter excepcional i de forma temporal, de la 
reducció del percentatge d’aportació de l’usuari en la 
prestació farmacèutica ambulatòria a càrrec del Cat-
Salut que regula aquest procediment.

Com a mecanisme de caràcter urgent, fins l’entrada 
en vigor de la Instrucció 03/ 2014, quan hi havia sol-
licituds urgents per la situació social de l’usuari, so-
bretot de malalts oncològics en situació terminal o pal-
liatius, amb un informe mèdic complert i un informe 
econòmic - social justificatiu de la situació de preca-
rietat, es feia el tràmit corresponent donant prioritat 
total per a una resolució urgent. Igualment rebien el 
mateix tractament aquelles patologies cròniques amb 
una situació econòmicosocial greu. A partir de l’en-
trada en vigor de la Instrucció, aquest procediment ha 
estat regularitzat.

Per tant, s’ha d’entendre que a partir de l’entrada en 
vigor del Reial decret llei 16/2012 no existeix a Cata-
lunya la possibilitat d’atorgar farmàcia gratuïta, sinó 
la possibilitat de reconèixer una reducció del percen-
tatge d’aportació de l’usuari en la prestació farmacèu-
tica ambulatòria a càrrec del CatSalut (10%, amb un 
màxim de 8 € al mes). En l’annex es detalla l’evolució 
d’assegurats en aquesta situació segons les dades del 
Registre Central de Persones Assegurades (RCA).

Barcelona, 22 de desembre 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mecanisme de caràcter urgent per 
a la medicació gratuïta en cas de necessitat 
social i sobre les peticions que hi ha hagut 
del 2003 ençà
Tram. 314-16536/10

Resposta del Govern
Reg. 101818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16535/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació al protocol 
davant els casos d’Ebola
Tram. 314-16537/10

Resposta del Govern
Reg. 101819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-16537/10 a 
314-16539/10 us informo del següent:

Des que el passat 10 de març el Ministeri de Sanitat de 
Guinea Conakry va notificar a l’OMS un brot de febre 
hemorràgica pel virus d’Ebola (FHVE), l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya ha elaborat i actualitza re-
gularment documents d’informació, manuals de pro-
cediment i recomanacions per al personal sanitari que 
es troben disponibles a la pàgina web APSCAT.

Així mateix, s’ha actualitzat setmanalment la infor-
mació dels esdeveniments mitjançant una nota infor-
mativa que, a més d’estar disponible a la pàgina web, 
es difon als centres sanitaris de la xarxa pública i pri-
vada. Alhora, es duen a terme reunions interestatals 
amb la Ponencia de Alertas i la Comisión de Salud Pú-
blica per consensuar actualitzacions dels documents ja 
elaborats de manera que s’ajustin a l’evolució dels es-
deveniments.

El passat 10 de setembre es va convocar una reunió 
informativa amb els centres assistencials en la qual es 
va presentar un decàleg sobre FHVE i un qüestionari 
breu per facilitar el triatge de les sospites de cas tant 
als centres hospitalaris com a l’assistència primària i 
al SEM.

També s’ha constituït el Comitè d’Anàlisi i Seguiment 
de l’Ebola amb representants dels diferents àmbits sa-
nitaris implicats, amb l’objectiu de consensuar les di-
rectrius per dur a terme la implementació dels proto-

cols d’actuació en els centres basat en un únic protocol 
base elaborat per l’APSCAT i establir de manera ur-
gent els programes d’informació i formació del perso-
nal sanitari en matèria d’informació bàsica, de proce-
diments i d’equips de protecció personal.

Alhora, s’ha creat el Comitè Científic Assessor sobre 
la malaltia pel virus Ebola a Catalunya, que és un òr-
gan multidisciplinari, format per professionals que tre-
ballen en diferents àrees de l’àmbit sanitari i té per ob-
jectiu donar assessorament en els plans de resposta i 
presa de decisions en relació amb la malaltia. Aquest 
Comitè trasllada les seves valoracions i recomanaci-
ons al Comitè d’Anàlisi i Seguiment de l’Ebola i a to-
tes aquelles instàncies que es consideri convenient i 
es coordina amb altres comitès autònoms, de l’Estat o 
internacionals, rellevants en la resposta a aquesta ma-
laltia.

D’altra banda, s’han dut a terme tasques informatives 
i formatives per als professionals de la salut implicats 
en la possible recepció d’un cas que pugui ser sospi-
tós, incidint en el missatge de tranquil·litat basada en 
el coneixement. En aquest sentit, s’ha elaborat un de-
càleg amb els 10 punts claus que s’han de recordar i 
s’han iniciat les sessions de formació de formadors per 
a l’atenció sanitària (primària i hospitalària), l’elabo-
ració de preguntes freqüents en coordinació amb so-
cietats científiques de metges de família i infermeria i 
l’elaboració de material didàctic, a disposició dels cen-
tres assistencials.

Pel que fa als acords amb el Govern d’Espanya per 
a la coordinació en aeroports, ports, autobusos... cal 
dir que en la Ponencia de Alertas i la Comisión de Sa-
lud Pública participa Sanitat Exterior que és l’autori-
tat responsable de sanitat en l’àmbit aeroportuari. En 
aquest sentit, donat que no hi ha vols directes entre 
Espanya i els països afectats, els controls es duen a ter-
me en els aeroports receptors. La circulació terrestre 
va lligada al fet que prèviament l’individu ha d’haver 
arribat per aire.

Cal recordar que el període d’incubació és de 2-21 dies, 
que la contagiositat està lligada als símptomes i per 
tant persones asimptomàtiques no són infeccioses.

En el cas de transport marítim, les línies que poden 
estar operatives són mercants i de trajectes de llarga 
durada, per tant si hi hagués una sospita de cas en un 
vaixell, Sanitat Exterior informaria per prendre les 
mesures oportunes.

Alhora, Sanitat Exterior està en permanent contacte 
amb la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a 
Emergències de Salut Pública i participa en la Comis-
sió d’Anàlisi i Seguiment de la Malaltia d’Ebola.

Des del mes de juliol, l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya ha activat el protocol de sospita de FHVE 
en tres ocasions. En total s’han notificat 71 sospites de 
persones procedents del continent africà amb i sense 

Fascicle segon
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clínica compatible. Un cop notificades aquestes sos-
pites, els epidemiòlegs de la Unitat de Vigilància Epi-
demiològica corresponent al centre declarant o del 
Servei d’Urgències Epidemiològiques de Catalunya 
(SUVEC) de l’APSCAT van investigar les sospites i 
van descartar el 95%. Només en els 3 casos que es va 
arribar a activar el protocol per a sospita de FHVE, les 
circumstàncies eren epidemiològicament i clínicament 
compatibles amb la sospita per poder classificar el cas 
com a probable i passar al seu estudi activant el pro-
tocol FHVE.

Barcelona, 22 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb el Govern de l’Estat 
per a la coordinació en els aeroports, els 
ports i els mitjans de transport amb relació 
a l’Ebola
Tram. 314-16538/10

Resposta del Govern
Reg. 101819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16537/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vegades que s’ha activat 
el protocol contra l’Ebola
Tram. 314-16539/10

Resposta del Govern
Reg. 101819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16537/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prova pilot de prescripció infermera
Tram. 314-16542/10

Resposta del Govern
Reg. 101653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16542/10 us 
informo que, en l’actualitat, s’està duent a terme un 
procés de valoració de la idoneïtat i possibilitat de re-
alitzar una prova pilot sobre la implantació de la pres-
cripció infermera en un territori gestionat per l’Institut 
Català de la Salut, però encara no s’ha concretat.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de coordinació amb 
el Ministeri de Sanitat arran del cas de con·
tagi secundari d’Ebola
Tram. 314-16657/10

Resposta del Govern
Reg. 101820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-16657/10 a 
314-16659/10 us informo del següent:

Els mecanismes de coordinació entre el Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les comunitats au-
tònomes han estat vigents des que van aparèixer els 
primers casos el mes de març. Es mantenen amb regu-
laritat reunions de la Ponència d’Alertes, la Ponència 
de Vigilància, la Ponència de Salut Laboral i la Co-
missió de Salut Pública mitjançant reunions presen-
cials i/o audioconferències. Després de l’aparició del 
primer cas secundari en el territori espanyol, les re-
unions i comunicacions han estat molt més freqüents 
adquirint periodicitat setmanal o major.

Els protocols sobre l’Ebola i els documents de reco-
manacions estan consensuats a nivell nacional, seguint 
les recomanacions internacionals, i estan en perma-
nent revisió i actualització en funció de l’evolució i la 
nova informació de què es disposa, amb l’objectiu de 
garantir la detecció i el diagnòstic precoç d’un possi-
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ble cas si aparegués, per poder adoptar de manera im-
mediata las mesures de control adequades per evitar 
l’aparició de casos secundaris.

Les accions que es van iniciar el mes d’octubre són 
activitats formatives dirigides a diferents estaments 
que poguessin estar implicats (professionals sanita-
ris, manteniment, neteja, etc.). Així mateix, es preveu 
continuar amb les actuacions de vigilància epidemio-
lògica i coordinació de recursos, així com amb l’elabo-
ració i difusió de notes informatives actualitzades so-
bre la situació epidemiològica de la malaltia. Entre les 
noves actuacions en l’àmbit informatiu s’ha editat un 
cartell informatiu que s’ha fet arribar a tots els centres 
assistencials de Catalunya tant de l’atenció primària 
com hospitalària i s’ha elaborat un vídeo informatiu 
genèric per als professionals sanitaris amb el decàleg 
de la malaltia, què cal fer enfront d’un cas sospitós, els 
circuits entre la xarxa assistencials i epidemiològica i 
els aspectes que cal conèixer dels equips de protec-
ció personal. Totes aquestes actuacions es consensuen 
en el marc de la Comissió d’Anàlisi i Seguiment de la 
Malaltia d’Ebola a Catalunya coordinada per l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya.

Els mecanismes de transmissió de la malaltia són per 
contacte directe amb fluids i/o secrecions de malalts 
o per contacte directe amb objectes contaminats amb 
fluids corporals dels pacients. Per tant, les mesures 
per evitar contagis secundaris són les de prevenció de 
la transmissió per contacte amb una higiene de mans 
acurada i freqüent. El personal sanitari que hagi de 
tenir contacte amb un cas de febre hemorràgica per 
virus Ebola ha de protegir-se amb els equips de pro-
tecció personal recomanats per evitar la transmissió 
per contacte i per gotes. Encara que és una malaltia de 
transmissió per contacte, per la seva categoria patogè-
nica s’apliquen també les mesures de transmissió per 
gotes per la possible dispersió de secrecions, vòmits o 
altres fluids corporals, especialment en les fases finals 
de la malaltia, en les quals la contagiositat és màxima.

Barcelona, 12 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió dels protocols sobre l’Ebola
Tram. 314-16658/10

Resposta del Govern
Reg. 101820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16657/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures concretes per a evitar 
nous casos de contagi secundari d’Ebola
Tram. 314-16659/10

Resposta del Govern
Reg. 101820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16657/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió d’una pregunta relativa a 
l’apreciació de l’esperança de vida del paci·
ent en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-16670/10

Resposta del Govern
Reg. 101654 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16670/10 us 
informo del següent:

La pregunta referida és la internacionalment coneguda 
com a surprise question. Es tracta d’una pregunta que, 
des de fa dues dècades, és utilitzada com un proce-
diment útil i suport per a la identificació de persones 
amb necessitats pal·liatives. Malgrat que la seva for-
mulació podria fer pensar que es refereix a una pre-
dicció de pronòstic vital, no és aquesta la utilitat clí-
nica per a la que ha demostrat la seva validesa. És una 
pregunta, doncs, que no pretén predir la supervivèn-
cia d’un pacient, sinó la necessitat d’obrir una mirada 
amb el component pal·liatiu apropiat i amb la inten-
ció de respondre a les necessitats, valors i preferències 
del malalt i, des d’aquí, oferir un procés de millora de 
l’atenció.

Una resposta negativa en el cas concret d’un pacient 
porta a prosseguir la reflexió clínica mitjançant al-
tres paràmetres clínics validats per a la identificació 
de necessitats pal·liatives en un pacient. La pregunta 
sorpresa, doncs, ha de ser complementada amb altres 
elements de comprensió clínica del cas (elements es-
pecíficament relacionats amb les condicions de grave-
tat, progressió i fragilitat de la persona i les malalties 
que pateix).

El Comitè de Bioètica de Catalunya recomana que el 
pacient tingui coneixement i doni consentiment a la 
inclusió al programa i així es recull en les recomana-
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cions del Programa de prevenció i atenció a la croni-
citat (PPAC). La inclusió en el programa comporta els 
mateixos riscos en relació amb la confidencialitat que 
qualsevol altra informació clínica i, en conseqüència, 
la gestió d’aquests riscos són els propis dels sistemes 
d’informació sanitària, els quals gestionen aquesta in-
formació en condicions òptimes,i homologables als 
millors criteris internacionals de bones pràctiques.

Addicionalment a la percepció sistemàticament obtin-
guda dels malalts crònics avançats (MACA) fins ara 
identificats, les conclusions derivades de diverses es-
tratègies de recerca qualitativa dutes a terme en equips 
d’atenció primària, demostra que la identificació de 
pacients amb cronicitat avançada i necessitats pal-
liatives obre una dimensió assistencial de magnituds i 
característiques desconegudes pel model convencional 
d’atenció. Aquest model és força limitat per adequar 
els plans terapèutics a les necessitats i preferències de 
les persones amb necessitats pal·liatives i, en aquest 
sentit, diversos estudis demostren que aquestes neces-
sitats no estan essent adequadament cobertes.

L’adequació i gestió dels recursos humans a l’atenció 
dels pacients amb cronicitat és responsabilitat de les 
organitzacions proveïdores i, en aquest sentit, cada en-
titat té la seva pròpia estratègia. Des del punt de vista 
conceptual i tal com es constata també en tota la li-
teratura internacional relacionada, les propostes assis-
tencials del PPAC enforteixen el paper de l’atenció pri-
mària. Des del punt de vista laboral, les propostes de 
cronicitat del Departament de Salut poden facilitar la 
necessitat del redisseny funcional dels equips d’aten-
ció primària, en cap cas un debilitament.

Les evidències de l’efectivitat de les estratègies deri-
vades del conjunt de propostes del PPAC són ingents. 
La millora abasta els tres àmbits d’avaluació clau: els 
resultats en salut, els resultats quant a sostenibilitat i, 
finalment, els resultats quant a millora experiencial 
dels pacients i les seves famílies. Aquest triple àmbit 
de millora també es constata en els projectes estratè-
gics del PPAC relacionats amb l’atenció a la complexi-
tat (pacients crònics complexos –PCC– i malats amb 
cronicitat avançada –MACA).

Actualment s’està duent a terme l’avaluació exhausti-
va del conjunt del PPAC als tres anys de la seva cre-
ació i, amb major èmfasi, de les propostes en com-
plexitat (PCC i MACA). Com a exemple i només en 
relació al projecte MACA, s’ha dut a terme el segui-
ment proactiu a dos anys d’una cohort de 1.000 per-
sones identificades com a MACA, l’anàlisi transversal 
de necessitats a dues cohorts de pacients MACA de 
250 pacients, l’anàlisi del perfil epidemiològic de les 
primeres 23.000 persones identificades com a MACA 
a Catalunya, l’anàlisi qualitativa dels plans d’interven-
ció d’aquesta cohort catalana i l’anàlisi qualitativa mit-
jançant grups focals amb professionals i malalts per a 
la identificació d’expectatives i necessitats en relació 
al MACA.

En el conjunt del PPAC hi han participat més de 700 
professionals, representants de tots els àmbits, esta-
ments i territoris. Concretament en l’àmbit d’atenció 
a la complexitat (PCC i MACA) hi han participat gai-
rebé 300 professionals. Més concretament, el MACA 
compta amb el suport formal i explícit de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (Office for Palliative and 
Long-term Care), el Col·legi de Metges de Barcelona 
(COMB), el Comitè de Bioètica de Catalunya, la Co-
missió de Deontologia del COMB, la Societat Catala-
na de Medicina Familiar i Comunitària, l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, la 
Societat catalanobalear de cures pal·liatives i la Socie-
dad Española de Cuidados Paliativos.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les transferències i les subvencions a 
diverses entitats esportives el 2014
Tram. 314-17003/10 a 314-17227/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 101733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número 
de tramitació: 314-17003/10 a 314-17227/10, amb dues 
incloses, us trameto, en document annex, la informa-
ció facilitada per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 19 de gener de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

L’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
neral de subvencions, estableix que els òrgans admi-
nistratius concedents han de publicar en el diari oficial 
corresponent, i en els termes que es fixin per regla-
ment, les subvencions concedides amb expressió de la 
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat o finalitats de la subvenció.

L’apartat 3 de l’esmentat article estableix que no és ne-
cessària la publicació al diari oficial de l’Administra-
ció competent la concessió de les subvencions entre 
altres casos, quan els imports de les subvencions con-
cedides, individualment considerades, siguin d’una 
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quantia inferior als 3.000 euros. Tanmateix, el mateix 
article 18.3 c determina que, en aquest cas, les bases 
reguladores han de preveure la utilització d’altres pro-
cediments que, d’acord amb les seves especials carac-
terístiques, quantia i nombre, assegurin la publicitat 
dels beneficiaris.

Per tant, us faig saber que el Consell Català de l’Es-
port, d’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, ha 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya les subvencions concedides amb expressió de la 
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputen, i ha fet la preceptiva publicitat a través 
de la pàgina web de la Secretaria General de l’Esport.

Per tot això, tenint en compte que les vostres sol·lici-
tuds d’informació referents a la convocatòria i conces-
sió de subvencions és pública, us adreço als mitjans de 
publicitat esmentats per accedir a les dades en qüestió.

Respecte a la liquidació de les subvencions, us fem 
avinent que l’any 2014 es va fer el pagament de la bes-
treta del 80%. L’import del 20% restant està condicio-
nat a l’acreditació del 100% de justificació.

Un cop revisades les justificacions i verificat que són 
correctes, es van tramitant els corresponents docu-
ments comptables i es fa efectiu el pagament en funció 
de la disposició de fons del departament d’Economia 
i Coneixement.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-17003/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-17004/10, 314-17005/10, 314-17006/10, 314-
17007/10, 314-17008/10, 314-17009/10, 314-17010/10, 
314-17011/10, 314-17012/10, 314-17013/10, 314-
17014/10, 314-17015/10, 314-17016/10, 314-17017/10, 
314-17018/10, 314-17019/10, 314-17020/10, 314-
17021/10, 314-17022/10, 314-17023/10, 314-17024/10, 
314-17025/10, 314-17026/10, 314-17027/10, 314-
17028/10, 314-17029/10, 314-17030/10, 314-17031/10, 
314-17032/10, 314-17033/10, 314-17034/10, 314-
17035/10, 314-17036/10, 314-17037/10, 314-17038/10, 
314-17039/10, 314-17040/10, 314-17041/10, 314-
17042/10, 314-17043/10, 314-17044/10, 314-17045/10, 
314-17046/10, 314-17047/10, 314-17048/10, 314-
17049/10, 314-17050/10, 314-17051/10, 314-17052/10, 
314-17053/10, 314-17054/10, 314-17055/10, 314-
17056/10, 314-17057/10, 314-17058/10, 314-17059/10, 
314-17060/10, 314-17061/10, 314-17062/10, 314-
17063/10, 314-17064/10, 314-17065/10, 314-17066/10, 
314-17067/10, 314-17068/10, 314-17069/10, 314-
17070/10, 314-17071/10, 314-17072/10, 314-17073/10, 
314-17074/10, 314-17075/10, 314-17076/10, 314-
17077/10, 314-17078/10, 314-17079/10, 314-17080/10, 
314-17081/10, 314-17082/10, 314-17083/10, 314-
17084/10, 314-17085/10, 314-17086/10, 314-17087/10, 
314-17088/10, 314-17089/10, 314-17090/10, 314-

17091/10, 314-17092/10, 314-17093/10, 314-17094/10, 
314-17095/10, 314-17096/10, 314-17097/10, 314-
17098/10, 314-17099/10, 314-17100/10, 314-17101/10, 
314-17102/10, 314-17103/10, 314-17104/10, 314-
17105/10, 314-17106/10, 314-17107/10, 314-17108/10, 
314-17109/10, 314-17110/10, 314-17111/10, 314-
17112/10, 314-17113/10, 314-17114/10, 314-17115/10, 
314-17116/10, 314-17117/10, 314-17118/10, 314-
17119/10, 314-17120/10, 314-17121/10, 314-17122/10, 
314-17123/10, 314-17124/10, 314-17125/10, 314-
17126/10, 314-17127/10, 314-17128/10, 314-17129/10, 
314-17130/10, 314-17131/10, 314-17132/10, 314-
17133/10, 314-17134/10, 314-17135/10, 314-17136/10, 
314-17137/10, 314-17138/10, 314-17139/10, 314-
17140/10, 314-17141/10, 314-17142/10, 314-17143/10, 
314-17144/10, 314-17145/10, 314-17146/10, 314-
17147/10, 314-17148/10, 314-17149/10, 314-17150/10, 
314-17151/10, 314-17152/10, 314-17153/10, 314-
17154/10, 314-17155/10, 314-17156/10, 314-17157/10, 
314-17158/10, 314-17159/10, 314-17160/10, 314-
17161/10, 314-17162/10, 314-17163/10, 314-17164/10, 
314-17165/10, 314-17166/10, 314-17167/10, 314-
17168/10, 314-17169/10, 314-17170/10, 314-17171/10, 
314-17172/10, 314-17173/10, 314-17174/10, 314-
17175/10, 314-17176/10, 314-17177/10, 314-17178/10, 
314-17179/10, 314-17180/10, 314-17181/10, 314-
17182/10, 314-17183/10, 314-17184/10, 314-17185/10, 
314-17186/10, 314-17187/10, 314-17188/10, 314-
17189/10, 314-17190/10, 314-17191/10, 314-17192/10, 
314-17193/10, 314-17194/10, 314-17195/10, 314-
17196/10, 314-17197/10, 314-17198/10, 314-17199/10, 
314-17200/10, 314-17201/10, 314-17202/10, 314-
17203/10, 314-17204/10, 314-17205/10, 314-17206/10, 
314-17207/10, 314-17208/10, 314-17209/10, 314-
17210/10, 314-17211/10, 314-17212/10, 314-17213/10, 
314-17214/10, 314-17215/10, 314-17216/10, 314-
17217/10, 314-17218/10, 314-17219/10, 314-17220/10, 
314-17221/10, 314-17222/10, 314-17223/10, 314-
17224/10, 314-17225/10, 314-17226/10 i 314-17227/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el concurs de transport sanitari en 
curs
Tram. 314-17606/10

Resposta del Govern
Reg. 101821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-17606/10 us 
informo del següent:
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Per prestar el servei d’atenció a les urgències i emer-
gències a Catalunya, el Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) disposa de diferents tipus d’unitats assis-
tencials que es diferencien entre elles per la dotació 
de professionals que tenen assignada, així com pel seu 
equipament. Aquestes unitats són:

– Suport Vital Avançat amb professionals mèdics 
(SVA-m): Unitats dotades d’un tècnic de transport sa-
nitari, un infermer, i un metge.

– Suport Vital Avançat amb professionals d’infermeria 
(SVA-i): Unitats dotades d’un tècnic de transport sani-
tari i un infermer.

– Suport Vital Avançat amb Vehicles d’intervenció rà-
pida (VICTOR/VIR): Unitats dotades d’un tècnic de 
transport sanitari i un metge.

– Suport Vital Bàsic (SVB): Unitats amb dos tècnics 
de transport sanitari.

En l’actualitat aquestes unitats es troben distribuïdes 
per tot el territori català, a excepció dels VICTOR que 
actuen a la ciutat de Barcelona.

A la nova licitació no es modifica aquesta tipologia de 
vehicles assistencials, sinó que es produeix una mi-
llora substancial integrant els vehicles d’intervenció 
ràpida en territoris en els quals actualment no eren 
presents. Això comporta una millora de la cobertu-
ra territorial, amb unitats amb capacitat de prestar un 
suport vital avançat, fet que incrementa la possibilitat 
de prestar l’atenció sanitària adequada, amb professio-
nals qualificats per aplicar totes les actuacions reque-
rides i per tal de donar la millor resposta a les necessi-
tats dels pacients.

El model assistencial de SEM en la nova contractació 
segueix sent el mateix que l’actual, incorporant única-
ment el VIR en el territori, amb l’objectiu de millorar 
la qualitat global del servei, ja que facilita el suport 
mèdic als altres recursos i incrementa la capacitat de 
resolució in situ mitjançant una distribució territorial 
en xarxa i tanmateix flexibilitza el model, permetent si 
cal una resposta més eficient i esglaonada.

Barcelona, 12 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de convertir el Parc Na·
tural dels Ports en parc nacional
Tram. 314-17709/10

Resposta del Govern
Reg. 101745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-17709/10 us 
informo del següent:

El Parc Natural dels Ports compleix els criteris que són 
exigibles a un parc nacional i, en el context de la Re-
serva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, podria te-
nir un paper multiplicador de les oportunitats d’aquest 
territori com a zona nucli. El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha rebut la petició del Parc per estudi-
ar la viabilitat d’aquesta proposta i ha manifestat cal 
assegurar que hi hagi una voluntat majoritària de les 
institucions i de la societat civil de les Terres de l’Ebre.

Així ho va expressar el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat en la compareixença al Parlament de Catalunya 
el 19 de febrer de 2014.

Des d’aleshores, la directora general de Polítiques 
Ambientals, ha assistit a la Junta Rectora del Parcs 
dels Ports per expressar aquesta voluntat de diàleg 
amb el territori i ha informat els alcaldes amb presèn-
cia al Parc Natural de la voluntat d’estudiar aquesta 
proposta.

Així mateix, s’han mantingut diverses reunions amb 
l’equip tècnic del Parc i amb representants d’Unió de 
Pagesos amb relació als diferents processos oberts 
d’ampliació o declaració de nous Parcs. També s’ha 
abordat la possible declaració de Parc Nacional.

Barcelona, 20 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions planificades per Aigües 
de Catalunya en l’àmbit d’Aigües Ter Llobre·
gat el 2012 i el 2013
Tram. 314-17728/10

Resposta del Govern
Reg. 101746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-17728/10 i 314-17729/10, amb les següents consi-
deracions:

Actualment l’Agència Catalana de l’Aigua no té cap 
inversió licitada ni planificada amb la Concessionària 
Aigües de Catalunya, en l’àmbit especificat a la pre-
gunta.

Barcelona, 20 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions licitades per Aigües de 
Catalunya en l’àmbit d’Aigües Ter Llobregat 
el 2012 i el 2013
Tram. 314-17729/10

Resposta del Govern
Reg. 101746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17728/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei de cirurgia cardíaca de l’Hos·
pital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-18013/10

Resposta del Govern
Reg. 101822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-18013/10 us 
informo del següent:

El 17 d’octubre de 2013 en la presentació del balanç 
de l’atenció mèdica i sanitària pública del primer se-
mestre de l’any 2013 al Parlament de Catalunya, vaig 
anunciar que el Departament de Salut crearia, amb la 
Societat Catalana de Cardiologia i la Societat Cata-
lana de Cirurgia Cardíaca, un Pla de cirurgia cardí-
aca vinculat al Pla Director de Malaltia cardiovascu-
lar amb l’objectiu d’afrontar tots els aspectes de forma 
integral, assegurant l’accessibilitat i l’equitat a tots 
els ciutadans. Aquest model es recull a la Instrucció 
08/2014 presentada a finals de juliol i que va entrar en 
vigor l’1 de setembre de 2014.

La nova organització pretén millorar l’accessibilitat, la 
qualitat i els resultats clínics d’aquests procediments 
terapèutics d’alta especialització. L’organització assis-
tencial s’ha basat en una xarxa assistencial integrada 
per unitats expertes establertes en centres hospitala-
ris de referència (UCC) amb les quals interaccionen 
els centres hospitalaris de proximitat. La configuració 
d’aquest model assistencial i organitzatiu s’articula en 
5 unitats expertes que assumeixen la cirurgia cardíaca 
major. Seguint els estàndards nacionals i internacio-
nals relacionats amb l’organització, la qualitat i l’efi-
ciència dels serveis de cirurgia cardíaca, cada UCC té 
una referència poblacional d’aproximadament 1,5 mi-
lions d’habitants, que generaran uns 600 procediments 
programats anuals que garantiran l’expertesa tècnica i 
professional minimitzant el risc per al pacient. La sec-
torització del territori català en les 5 UCC és el que va 
motivar el canvi de centre de referència del pacients de 
la Regió Sanitària Girona.

Pel que fa a la possible afectació del servei d’hemodi-
nàmia de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, cal 
dir que el Departament de Salut continuarà apostant, 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària, per l’am-
pliació horària del servei d’hemodinàmia.

Aquest model de xarxa coordinada de serveis i d’aten-
ció, d’acord amb el nivell de complexitat requerit, ha 
de contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari pú-
blic, a la millor racionalització i adequada utilització 
dels recursos, a la millora del nivell de qualitat assis-
tencial i a la millora de l’equitat en els resultats. Tam-
bé ha de facilitar la millora en la transferència de co-
neixement i la innovació.

Barcelona, 12 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’assessors al Depar·
tament d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-18021/10

Resposta del Govern
Reg. 101846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-18021/10 us 
informo del següent:

La Sra. Vicenta Bosch i Ayala no ha estat contracta-
da pel Departament d’Empresa i Ocupació sinó que 
ha estat contractada al Regne Unit per ACCIÓ Lon-
don Catalonia Competitiveness Agency. Aquesta con-
tractació es produeix arran de la vacant que va deixar 
l’anterior Director amb data 13 d’abril de 2014 i s’ha 
fet tal i com s’indica en el estatuts d’ACCIÓ mitjan-
çant processos de selecció. L’equip de selecció és l’ha-
bitual en aquesta tipologia de places i el conformen el 
Director d’Internacionalització i Inversions, la direc-
tora de Gestió Interna i Recursos i la gerent de Recur-
sos Humans d’ACCIÓ.

Pel que fa al salari brut anual és de £66.500 i les des-
peses de llum, aigua, electricitat i casa no són assumi-
des ni pel Departament d’Empresa i Ocupació, ni per 
ACCIÓ, ni per ACCIÓ London Catalonia Competiti-
veness Agency.

Per altra banda, les empreses públiques no tenen dret a 
contractar assessors, perquè aquests només poden ads-
criure’s sota la dependència directa de l’òrgan que té 
la competència per nomenar-los que, d’acord amb el 
Decret /2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del 
personal eventual de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, correspon al president i als consellers.

El Departament d’Empresa i Ocupació compta amb 
3 assessors, que tenen assignades les funcions es-
tablertes a les resolucions EMO/476/2013, de 6 de 
març; EMO/2198/2014, de 29 de setembre, i Resolu-
ció EMO/2611/2014, de 19 de novembre, publicades al 
DOGC 6333, de 12.3.2013; DOGC 6721, de 6.10.2014 
i DOGC 6757, de 25.11.2014, respectivament.

Barcelona, 19 de gener de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de l’avaria d’u na 
màquina de litotrípsia a l’Hospital de Bell·
vitge
Tram. 314-18022/10

Resposta del Govern
Reg. 101823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-18022/10 us 
informo del següent:

La màquina de litotrípsia de l’Hospital de Bellvitge ha 
estat 6 setmanes sense funcionament per una avaria 
tècnica, malgrat que des del primer moment es va acti-
var el dispositiu per a la seva reparació. El retard en la 
reparació va ser degut a motius tècnics del proveïdor, 
en cap cas pressupostaris.

Donada la situació de llista d’espera tècnica i les al-
ternatives al tractament, es va valorar no derivar els 
pacients i esperar la reparació de la màquina, amb la 
previsió de dur a terme posteriorment un pla de xoc 
puntual. Amb l’increment d’activitat en les primeres 
setmanes després de la seva reparació, es preveu com-
pensar el nombre de pacients en la llista d’espera, te-
nint previst arribar a la llista d’espera tècnica a finals 
d’aquest mes gener.

Barcelona, 8 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de professionals sani·
taris que es vacunen contra la grip
Tram. 314-18023/10

Resposta del Govern
Reg. 102451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-18023/10 us 
informo del següent:

Les dades disponibles sobre vacunació contra la grip 
dels professionals sanitaris són estimacions a partir 
d’estudis realitzats a Catalunya. De la campanya de 
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vacunació 2013/2014, es disposa principalment de da-
des de dos estudis:

1. Dades facilitades per la Societat Catalana de Salut 
Laboral obtingudes mitjançant una enquesta voluntà-
ria a tots els centres sanitaris de Catalunya. Dels 53 
centres, s’han recollit dades de 78.127 professionals 
(51,8% del total de treballadors sanitaris de tot Ca-
talunya). La cobertura de vacunació antigripal és del 
17,09% (entre un 5,8-38,6% segons centre). Les dades 
per categoria professional i lloc de treball es detallen 
en l’annex.

2. Estudi realitzat en el marc d’un Projecte demos-
tratiu del Pla de salut de Catalunya. Segons les dades 
preliminars d’aquest estudi realitzat mitjançant una 
enquesta voluntària que han respost 218 (de 2.087) tre-
balladors de l’àmbit sanitari de l’ICS de Lleida, s’ha 
obtingut que el 43,6% (95) tenien registrat a l’eCAP 
i/o al Preven (història clínica de prevenció de riscos 
laborals de l’ICS) que estaven vacunats contra la grip 
durant la darrera temporada 2013/2014.

Pel que fa a l’evolució de la incidència de les cober-
tures vacunals dels darrers anys a Catalunya, cal dir 
que en la història del programa de vacunacions les co-
bertures s’han calculat segons el sistema d’informació 
disponible en cada moment. Durant els primers anys, 
les cobertures es calculaven restant les vacunes que 
quedaven en estoc a les vacunes distribuïdes. Poste-
riorment, les cobertures es van calcular fent una ex-
trapolació per Catalunya de les cobertures obtingudes 
a partir d’un sistema que integrava dades del sistema 
privat i públic en una zona territorial concreta i deli-
mitada (Girona).

Des de l’any 2012, les dades es calculen a partir d’una 
estimació en el marc de la història clínica d’atenció 
primària del principal proveïdor de serveis sanitaris a 
Catalunya (eCAP de l’Institut Català de la Salut), el 
qual atén una població que representa aproximada-
ment el 80% del total de Catalunya. Les cobertures 
calculades d’aquesta manera estan infraestimades, ja 
que una bona part de les vacunes administrades en el 
sistema privat no queden recollides. De totes maneres 
permeten anàlisis territorials i suposen una base per 
poder fer actuacions de millora.

Així doncs, les dades obtingudes a partir de l’any 2011, 
són inferiors a les obtingudes amb anterioritat, però 
s’està treballant per obtenir dades òptimes de cobertu-
res vacunals a través de la Història Clínica compartida 
i el SIVAC (Sistema d’informació de Vacunes-logístic) 
que permet tenir un registre de totes les vacunes dis-
tribuïdes i una estimació quantitativa de les vacunes 
administrades.

Per l’any 2013, s’ha fet una estimació de les cobertures 
obtingudes d’algunes de les vacunes que s’inclouen en 
el Calendari de Vacunacions Sistemàtiques mitjançant 
el SIVAC per tal de comparar les obtingudes amb les 
dades disponibles fins el moment mitjançant la histò-

ria clínica de l’ICS a partir de les vacunes que es de-
claren en aquest primer sistema. A diferència de les 
dades que s’obtenen mitjançant l’ICS, amb el SIVAC 
s’obtenen dades de cobertures per vacunes, però de 
tots els centres vacunals que reben vacunes de Catalu-
nya (tant públics com privats). Per tant aquesta és una 
estimació més precisa de les cobertures reals. El detall 
d’aquesta informació s’adjunta en l’annex.

D’altra banda, dins el programa PIDIRAC s’ha dut a 
terme una estimació de l’efectivitat vacunal durant les 
dues darreres temporades. L’efecte protector global de 
la vacuna antigripal ha estat del 68% per al 2012-2013 
i 64,9% per al 2013-2014. Respecte a la població pe-
diàtrica, durant la temporada 2013-2014 s’ha estimat 
també l’efectivitat vacunal per a la població pediàtri-
ca, però aquestes estimacions fan referència exclusiva-
ment als nens amb factors de risc que és el grup de po-
blació pediàtrica per al qual està recomanada aquesta 
vacuna. L’efecte protector de la vacuna antigripal en 
aquests grups ha estat del 70,7% en nens de 0-4 anys i 
del 37,4% en nens de 5-14 anys.

Barcelona, 12 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presumpta situació de fa·
llida econòmica de l’empresa Cedinsa
Tram. 311-02074/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101208 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 22.01.2015

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: 

– Té coneixement el govern de que l’empresa Cedinsa 
concessionària de la construcció i explotació de l’auto-
via C-17 estigui en situació de fallida econòmica?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les causes adduïdes per 
l’empresa Cedinsa per a justificar la pre·
sumpta situació de fallida econòmica
Tram. 311-02075/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101209 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 22.01.2015

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: 

– Té coneixement el govern de quines són les causes 
invocades per Cedinsa per justificar la situació de pre-
sumpte fallida econòmica?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’inici d’un procediment 
de rescat de la concessió de l’autovia C·17 
a Cedinsa
Tram. 311-02076/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101210 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 22.01.2015

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: 

– S’ha iniciat, o està previst iniciar algun procediment 
de rescat de la concessió de la C-17 a Cedinsa?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del rescat o de la re·
versió de la concessió de l’autovia C·17
Tram. 311-02077/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101211 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 22.01.2015

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 cost suposarà per la Generalitat el rescat o la 
reversió de la concessió de l’autovia C-17 en cas de fa-
llida o abandonament per part de Cedinsa?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els resultats econòmics de 
Cedinsa per l’explotació de l’autovia C·17 del 
2010 ençà
Tram. 311-02078/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101212 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 22.01.2015

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 beneficis –o les pèrdues– obtin-
guts per Cedinsa com a resultat de l’explotació de la 
C-17 en els anys 2010-2011, 2012-2013 i 2014-2015?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’establiment de negoci·
acions amb els creditors de Cedinsa sobre 
l’amortització dels préstecs concedits per a 
l’ampliació de l’autovia C·17
Tram. 311-02079/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101213 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 22.01.2015

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: 

– Ha establert el Govern de la Generalitat alguna me-
na de negociació amb les entitats bancàries credito-
res de Cedinsa en relació a l’amortització dels préstecs 
concedits per la construcció de l’ampliació de l’autovia 
C-17 i de possibles modificacions?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’assumpció del pagament 
de l’import íntegre de l’amortització dels 
préstecs concedits pels bancs a Cedinsa
Tram. 311-02080/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101214 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 22.01.2015

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: 

– Pensa el Govern assumir el pagament del import 
íntegre de l’amortització dels préstecs concedits pels 
bancs a l’empresa Cedinsa?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació del projecte 
de llei de l’activitat del comerç, els serveis 
i les fires
Tram. 311-02081/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102032 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 28.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Per què no s’ha presentat el projecte de llei de re-
gulació de l’activitat del comerç, els serveis i les fi-
res abans del 31 de desembre de 2014, tal i com es va 
aprovar el passat 24 de juliol de 2014 a la Moció 135/X 
del Parlament?

– Quin és el calendari previst pel Govern per a presen-
tar aquest projecte de llei?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el telèfon d’emergències 112
Tram. 311-02082/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102129 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 26.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern presenta les preguntes 
següents sobre l’accessibilitat i universalitat del servei 
112 per tal que li siguin contestades oralment davant 
la Comissió.

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



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 53

1. Quin és el volum actual de trucades al servei 112?

2. Quins mètodes tecnològics utilitza el CAGTU per 
a filtrar i limitar/restringir l’accés del ciutadà al 112?

3. Quin és l’històric de trucades del servei d’emergèn-
cies?

4. Quina és l’explicació de l’alarmant disminució de 
trucades per volum de població i extensió de territori 
a Catalunya, en comparativa amb la resta de 112s de 
l’Estat espanyol?

5. Com és que un ciutadà des de nucli urbà sovint no 
pot contactar amb 112, quan les trucades d’emergència 
han de ser accessibles a tothom?

6. Quina és l’accessibilitat del 112 a Catalunya segons 
la directiva europea publicada al COCOM10-09 rev1. 
Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 7 de març de 2002 sobre el Servei Uni-
versal?

7. Quin és el temps d’entrada de la trucada des què el 
ciutadà marca fins que li respon un operador físic?

8. Quants contestadors automàtics i desviadors de tru-
cades, i quin temps d’espera artificial és introduït des 
que un ciutadà marca fins que respon un operador físic?

9. Quin és el temps real d’espera del ciutadà segons la 
tipologia d’incident en la qual es gestiona l’emergència?

10. Funciona correctament el dispositiu de telecomu-
nicacions que s’anomena «nacional 112 roaming»? 
Què és el que provoca que quan el trucant no dispo-
sa de cobertura pròpia del seu operador, es connecti 
a qualsevol altra operador disponible de la xarxa mò-
bil nacional? En aquests casos, el trucant de Catalunya 
pot accedir al 112 sense problemes?

11. Quantes i quines zones a Catalunya es troben ac-
tualment sense cobertura de cap operador de telefonia 
per poder contactar amb el servei 112?

12. Quin és el cost dels postes instal·lats per a la senya-
lització de les zones de cobertura rural i urbana, i quin 
és el motiu per la seva instal·lació?

– Recomana el CAGTU trucar al 112 des de línies 
fixes?

13. Quina és la progressió prevista en la integració al 
112 de la resta de números d’emergència (092, 080, 
etc.)?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les trucades no ateses pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur·
gència 112 del 8 al 10 de desembre de 2014
Tram. 311-02083/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102130 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 26.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent so-
bre els fets ocorreguts davant l’activació del pla Pro-
cicat del passat desembre de 2014, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quantes trucades no van ser ateses pel Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, des-
glossat pel centre de Barcelona i el de Reus, els passats 
dies 8, 9 i 10 de desembre de 2014? Quin dispositiu es-
pecial hi havia previst al servei 112 davant de l’activa-
ció del pla Procicat? Hi van haver problemes tecnolò-
gics el dia 9? Quins? Quin va ser el temps de resolució 
de les incidències tècniques?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la tecnologia, l’equipament i 
el protocol d’actuació del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02084/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102131 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 26.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern les preguntes següents 
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sobre l’operativa del servei 112, per tal que li siguin 
contestades oralment davant la Comissió.

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

1. Quina és l’actual tecnologia i equipament amb els 
què treballa el servei 112? Quin és el cost de cada 
apartat: telefonia, maquinari, programari, ofimàtica, 
etc., tant en el centre de Reus com el de l’Hospitalet 
i altres seus redundants pel manteniment d’unitats de 
backup, recuperació d’informació i operativa d’emer-
gència?

2. Quin és el calendari i mitjans previstos per l’adap-
tació tecnològica d’implantació del dispositiu tec-
nològic per rebre trucades automàtiques e-Call. 
(COM(2009)0434) segons proposta de la Resolució 
del Parlament Europeu (2012/2056(INI)?

3. Quin és el programa tecnològic pel futur del servei 
112? Quin calendari previst hi ha per la recepció d’avi-
sos mitjançant les noves eines de missatgeria electrò-
nica, xarxes socials, aplicacions mòbils dedicades i lo-
calització automàtica del trucant (AML, A-GNSS...)?

4. Quin és el protocol actual d’actuació del 112? Quina 
és la previsió d’estandardització de procediments, ho-
mologació i harmonització europea (ESENET)? Quin 
ha estat el procediment oficial d’aprovació dels proto-
cols d’actuació utilitzats actualment?

5. Quins són els problemes actuals existents de la base 
de dades? Quin és el termini previst per tenir opera-
tiva una base de dades actualitzada, àgil i funcional, 
100% en català, amb la informació integrada i actu-
alitzada de tots els abonats de les diferents empreses 
operadores de telefonia?

6. Quin és el cost pel CAGTU de la cessió de les dades 
d’abonats per part de les operadores de telefonia?

7. Donat que es treballa actualment amb un sistema de 
localització geogràfica amb dades obsoletes, quin és el 
termini previst per disposar d’un sistema de localitza-
ció geogràfica actualitzat i àgil?

8. Té previst el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 una revisió o adaptació del programa-
ri de gestió Sèneca? Quan serà operativa? Quin és el 
seu cost? Compleix la normativa de riscos laborals? 
És un nou programari adaptat a les necessitats actuals 
de la operativa, i resol els problemes endèmics exis-
tents?

9. Quin és el cost del manteniment del programa-
ri Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112? Quina empresa externa gestiona el 
manteniment actualment? Quin és el cost, la durada 
i acotacions del esmentat contracte de manteniment?

10. Quina és la funcionalitat, efectivitat i conveni-
ència de l’arbre de tipificacions actual? Quina és (va 
ésser) la despesa econòmica addicional per a la con-

fecció del mencionat arbre de codis integrat al progra-
mari Sèneca?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la formació en emergències 
dels coordinadors i els supervisors del Cen·
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn·
cia 112 i les condicions laborals de la planti·
lla d’aquest servei
Tram. 311-02085/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102132 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 26.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern les preguntes següents sobre 
recursos humans i altres qüestions relacionades amb el 
servei 112, per tal que li siguin contestades oralment 
davant la Comissió.

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

1. Quina formació específica en emergències tenen els 
coordinadors i supervisors del servei 112 en funció del 
càrrec que ocupen? Descripció del programa previst 
de formació continuada general en emergències dels 
gestors d’operació del 112 i quin és el pressupost es-
pecífic associat. 

2. Perquè es decideix aplicar l’art. 18 del Conveni Call 
Center en la recent licitació del servei quan hi ha 9 
sentències judicials vinculades directament a 112 que 
reconeixen la subrogació del personal amb l’art.44 de 
l’ET? De qui és responsabilitat dins el CAGTU aques-
ta decisió?

3. Donades les queixes presentades en la recent licita-
ció del servei telefònic 122, en quina situació es troba 
actualment aquesta licitació?

4. Creuen que es apropiat per una central d’emergències 
de gestió crítica, que el seu personal especialitzat d’aten-
ció es regeixi pel Conveni de Telemarketing? Quins can-
vis o millores laborals hi han previstos a curt termini?

5. Quina previsió de millora hi ha en les condicions de 
treball actuals del centre de l’Hospitalet de Llobregat: 
Riscos laborals, Mobiliari ergonòmic, Higiene i Segu-
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retat, Condicionament ambiental, Correcció de defec-
tes del edifici, etc.?

6. Quines són les properes licitacions en curs i previs-
tes per 2015/16, del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència i Emergència (CAGTU) del Depar-
tament d’Interior, indicant objecte i preu aproximat?

7. Quantes, quines i quina despesa representen les ex-
ternalitzacions i contractacions del CAGTU des de 
2009 fins a l’actualitat?

8. Quina és la planificació i quines previsions hi ha 
respecte la reubicació del centre operatiu del Barcelo-
nès? Quines són les mesures de protecció i seguretat 
de la instal·lació.

9. Quin és el cost de lloguer actual per el CAGTU de 
les instal·lacions que ocupa tant a L’Hospitalet com a 
Reus? I quines altres despeses associades de manteni-
ment de les instal·lacions suporta?

10. Té previst el CAGTU efectuar alguna campanya 
divulgativa d’educació als ciutadans per la millor uti-
lització del servei 112?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les armes blanques intervingudes o 
comissades el 2014
Tram. 314-18925/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101633 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el nombre d’armes blanques comissades o 
intervingudes l’any 2014?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les armes de foc intervingudes o co·
missades el 2014
Tram. 314-18926/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101634 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 és el nombre d’armes de foc comissades o in-
tervingudes l’any 2014?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents en el trajecte 
patits pels mossos d’esquadra el 2014
Tram. 314-18927/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101635 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 és el nombre d’accidents in itinere al cos de 
Mossos d’Esquadra en l’any 2014?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents en el trajecte 
patits pels bombers el 2014
Tram. 314-18928/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101636 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 és el nombre d’accidents in itinere al cos de 
Bombers en l’any 2014?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’atemptats que han patit 
els mossos d’esquadra el 2014
Tram. 314-18929/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 és el nombre d’atemptats contra els agents 
de l’autoritat de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra en 2014?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’expedient infor·
matiu relatiu a l’activació dels serveis d’emer·
gències en el cas dels nois morts a les Llos·
ses (Ripollès)
Tram. 314-18930/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb tres altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les conclusions de l’expedient informatiu 
en relació a l’activació dels diferents serveis d’emer-
gències en el cas dels nois morts recentment a Les 
Llosses (Ripollès)?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Núria Segú Ferré, Marina Geli 
i Fàbrega, Juli Fernandez Iruela, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activació del protocol d’instal·lació 
de cons a la carretera C·58 el 19 de gener 
de 2015
Tram. 314-18931/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

En diverses ocasions el Parlament s’ha pronunciat i 
ha instat al Govern a dur millores a la carretera C-58 
al seu pas per Vacarisses, la darrera vegada va mo-
tivar l’aprovació per unanimitat de la resolució 81/X 
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del Parlament de Catalunya, sobre la sinistralitat de la 
carretera C-58 a Vacarisses, en data 17 d’abril de 2013.

– Es va activar el passat 19 de gener el protocol exis-
tent en l’actualitat sobre la instal·lació de cons quan les 
condicions meteorològiques són adverses a la C-58? 
En cas que no s’hagi activat el protocol, per quins mo-
tius es va desestimar la seva activació?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del protocol d’instal·lació de 
cons a la carretera C·58 al pas per Vacaris·
ses
Tram. 314-18932/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

En diverses ocasions el Parlament s’ha pronunciat i 
ha instat al Govern a dur millores a la carretera C-58 
al seu pas per Vacarisses, la darrera vegada va mo-
tivar l’aprovació per unanimitat de la resolució 81/X 
del Parlament de Catalunya, sobre la sinistralitat de la 
carretera C-58 a Vacarisses, en data 17 d’abril de 2013.

– S’ha procedit a la revisió del protocol existent en 
l’actualitat sobre la instal·lació de cons quan les con-
dicions meteorològiques són adverses per si cal intro-
duir-hi millores en el seu funcionament a la C-58, tal 
i com es preveu de la resolució 81/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a 
Vacarisses, en data 17 d’abril de 2013?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de separació dels dos sen·
tits de circulació a la carretera C·58
Tram. 314-18933/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

En diverses ocasions el Parlament s’ha pronunciat i 
ha instat al Govern a dur millores a la carretera C-58 
al seu pas per Vacarisses, la darrera vegada va mo-
tivar l’aprovació per unanimitat de la resolució 81/X 
del Parlament de Catalunya, sobre la sinistralitat de la 
carretera C-58 a Vacarisses, en data 17 d’abril de 2013.

– S’ha redactat el projecte construcció de separació 
dels dos sentits de circulació a la carretera C-58, que 
havia de fer-se durant l’any 2014? S’ha licitat el projec-
te de construcció de separació dels dos sentits de cir-
culació de la carretera C-58?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la licitació i l’adjudicació de 
les obres del CAP Gornal, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18934/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

El CAP del Gornal a l’Hospitalet de Llobregat es troba 
en una ubicació provisional en un edifici que pertany a 
l’empresa Mercadona, que el va cedir fins a l’any 2015. 
Hi ha un solar cedit i està redactat el programa funci-
onal i el projecte i hi ha el compromís de fa anys de 
construir-lo en un termini de 18 mesos des de la data 
d’inici d’obres. Fins i tot hi ha consignada una parti-
da de 688.368,97 € a l’annex d’inversions reals terri-
torialitzades dels Pressupostos de la Generalitat per al 
2014. Però les obres no s’han ni licitat encara.

Per això interessa saber a aquestes diputades i al seu 
grup parlamentari: 

– En quin estat està la licitació i adjudicació de les 
obres d’adequació per a la construcció del nou CAP del 
Gornal a l’Hospitalet de Llobregat? Quin és el termini 
concret que té el Departament per començar les obres?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Anna Simó i Castelló Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les àrees bàsiques de salut que entra·
ran en el nou model de finançament finalista 
amb gestió de circuits diagnòstics i socio·
sanitaris
Tram. 314-18935/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les 39 àrees bàsiques de salut (ABS) que 
l’any 2015 entraran en nou model de finançament fi-
nalista amb gestió de circuits diagnòstics i sociosani-
taris? amb quins criteris d’assignació pressupostària i 
indicadors d’avaluació?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’entrada en vigor del Decret 118/2014, 
sobre la contractació i la prestació dels ser·
veis sanitaris amb càrrec al Servei Català de 
la Salut
Tram. 314-18936/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101883 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la data d’entrada en vigor del Decret 
118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació 
dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la 
Salut?

– Aquesta data és coherent amb l’anunci del conseller 
de Salut sobre la no implementació de manera univer-
sal a tot el sistema de salut?

– Quina opinió tenen els serveis jurídics del Govern 
al respecte?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’efecte de l’aplicació del Decret 
118/2014, sobre la contractació i la prestació 
dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut
Tram. 314-18937/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101884 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
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del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com afectarà l’aplicació del Decret 118/2014, de 5 
d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis 
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut en el 
2015 i en els anys posteriors?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi que el nou sistema de paga·
ment comportarà per al Servei Català de la 
Salut
Tram. 314-18938/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El nou sistema de pagament suposarà un estalvi pel 
CatSalut?

– Si és així, quin és l’import previst d’aquest estalvi?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’efecte de l’aplicació del Decret 
118/2014, sobre la contractació i la prestació 
dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut, en els hospitals que en 
són proveïdors
Tram. 314-18939/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101886 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com afectarà als diferents hospitals que són proveï-
dors del CatSalut el Decret 118/2014, de 5 d’agost, so-
bre la contractació i prestació dels serveis sanitaris 
amb càrrec al Servei Català de la Salut?

– Quina estimació en fa el CatSalut?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en els centres com a conse·
qüència de l’aplicació del Decret 118/2014, 
sobre la contractació i la prestació dels ser·
veis sanitaris amb càrrec al Servei Català de 
la Salut
Tram. 314-18940/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101887 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins són els canvis que se’n deriven en cadascun 
dels centres de l’aplicació del Decret 118/2014, de 5 
d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis 
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, res-
pecte l’anterior normativa?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’efecte de l’aplicació del Decret 
118/2014, sobre la contractació i la prestació 
dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut, en el pagament de les al·
tes dels hospitals de referència
Tram. 314-18941/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101888 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com es veuran afectats els hospitals de referència en 
el pagament de les altes, si el nivell en el que se’ls ha 
catalogat és inferior al preu de l’alta per ser referència, 
arrel de l’aplicació del Decret 118/2014, de 5 d’agost, 
sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris 
amb càrrec al Servei Català de la Salut?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris del Servei Català de la Sa·
lut per a l’aplicació del nou model de paga·
ment dels serveis sanitaris a cada línia as·
sistencial
Tram. 314-18942/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101889 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els criteris del CatSalut per l’aplicació del 
nou model de pagament dels serveis sanitaris a cada 
línia assistencial (atenció primària, comunitària, hos-
pitalària per cada nivell, sociosanitària, salut mental, 
altres serveis i productes intermedis)?

– Com intervé en el càlcul el capitatiu de sector i de 
regió?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les simulacions del Servei Català de la 
Salut per al nou model de pagament per als 
centres del Siscat
Tram. 314-18943/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101890 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines són les simulacions del CatSalut pel nou mo-
del de pagament per cada centre del SISCAT i sector 
pels anys 2015 i 2016, comparat amb cadascun dels 
anys del període 2010-2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del capitatiu de cada sector 
sanitari amb el nou model de pagament del 
Servei Català de la Salut
Tram. 314-18944/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina seria l’evolució del capitatiu de cada sector 
comparant cadascun dels anys del període 2003-2014, 
2015 i 2016, sector per sector, amb el nou model de pa-
gament del CatSalut?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis d’aplicació del nou model 
de pagament del Servei Català de la Salut
Tram. 314-18945/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101892 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els terminis d’aplicació acordats amb 
l’ICS i el sector concertat del nou model de pagament 
del CatSalut?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries i les fun·
cions que es traspassaran als centres de sa·
lut amb el nou model de pagament del Ser·
vei Català de la Salut
Tram. 314-18946/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines seran les partides pressupostàries i funcions 
(detallant consultories, circuits diagnòstics, ingrés a 
centres sociosanitaris...) que es traspassaran als Cen-
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tres de Salut amb el nou model de pagament del Cat-
Salut el 2015 i el 2016?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat d’introduir millores en els 
protocols d’emergències
Tram. 314-18947/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Creu el Govern que cal introduir millores en els pro-
tocols d’emergències, i concretament de rescat i assis-
tència? En cas afirmatiu, quines?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activació del dispositiu per a resca·
tar una parella a les Llosses (Ripollès) el 14 
de gener de 2015
Tram. 314-18948/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’acti-
vació del dispositiu per al rescat d’una parella la mati-
nada del 14 de gener de 2015 a Les Llosses?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’una investigació sobre el 
rescat d’una parella a les Llosses (Ripollès) 
el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18949/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Departament d’Interior ha obert alguna investi-
gació en relació al rescat d’una parella la matinada del 
14 de gener de 2015 en un camí forestal a les Llosses?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’hora de la trucada que un jove va fer 
al 061 per a avisar de la situació en què es 
trobaven ell i la seva companya en un camí 
forestal de les Llosses (Ripollès) el 14 de ge·
ner de 2015
Tram. 314-18950/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– A quina hora va rebre el 061 la trucada del jove que 
la matinada del 14 de gener de 2015 va avisar de la in-
disposició de la seva acompanyant i del fet que havien 
embarrancat en un camí forestal a les Llosses?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’hora d’activació dels serveis d’emer·
gències per a rescatar una parella de joves a 
les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18951/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– A quina hora es van activar els serveis d’emergènci-
es per al rescat de la parella la matinada del 14 de ge-
ner de 2015 a les Llosses?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’hora en què els serveis d’emergèn·
cies van localitzar una parella de joves a les 
Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18952/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– A quina hora van localitzar els serveis d’emergènci-
es la parella la matinada del 14 de gener de 2015 a les 
Llosses?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos mobilitzats per a rescatar 
una parella de joves a les Llosses (Ripollès) 
el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18953/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101930 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
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Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins van ser els recursos mobilitzats, desglossat 
per nombre i tipologia, en el rescat de la parella la ma-
tinada del 14 de gener de 2015 a les Llosses?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre els motius pels quals els serveis 
d’emergències van interrompre la recerca 
d’una parella de joves a les Llosses (Ripo·
llès) el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18954/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per quins motius els serveis de rescat van interrom-
pre la recerca de la parella de les Llosses el 14 de gener 
de 2015?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activació d’algun helicòpter de vol 
nocturn per a la recerca d’una parella de jo·
ves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 
2015
Tram. 314-18955/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101932 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Es va activar algun helicòpter de vol nocturn per a la 
recerca i rescat de la parella la matinada del 14 de ge-
ner de 2015 a les Llosses?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació a l’Ajuntament de Camp·
devànol (Ripollès) amb relació a l’activació 
dels serveis d’emergències per a rescatar 
una parella de joves el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18956/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Es va informar l’Ajuntament de Campdevànol de 
l’activació dels serveis d’emergències per al rescat 
d’una parella la matinada del 14 de gener de 2015? De 
no ser així, per quins motius?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació amb l’Ajuntament de 
Campdevànol (Ripollès) de la recerca i el 
rescat d’una parella de joves a les Llosses el 
14 de gener de 2015
Tram. 314-18957/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101934 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Es va coordinar amb l’Ajuntament de Campdevànol 
la recerca i rescat a Les Llosses de la parella la mati-
nada del 14 de gener de 2015? De no ser així, per quins 
motius?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició de col·laboració al cos de 
vigilants i voluntaris de protecció civil de 
Campdevànol (Ripollès) en la recerca d’una 
parella de joves a les Llosses el 14 de gener 
de 2015
Tram. 314-18958/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101935 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Es va demanar la col·laboració del cos de vigilants i 
voluntaris de protecció civil de Campdevànol en la re-
cerca de la parella que va requerir els serveis d’emer-
gència la matinada del 14 de gener de 2015 a Les Llos-
ses? De no ser així, per quins motius?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc mòbil dels parcs de bombers 
el 2015
Tram. 314-18959/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101936 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el parc mòbil amb el que compten cadascun 
dels parcs de bombers per al 2015, indicant nombre i 
tipologia de vehicles, i desglossat per regions?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc mòbil dels parcs de bombers 
el 2014
Tram. 314-18960/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el parc mòbil amb el que comptaven cadas-
cun dels parcs de bombers el 2014, indicant nombre i 
tipologia de vehicles, i desglossat per regions?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc mòbil dels parcs de bombers 
el 2013
Tram. 314-18961/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101938 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

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

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

– Quin és el parc mòbil amb el que comptaven cadas-
cun dels parcs de bombers el 2013, indicant nombre i 
tipologia de vehicles, i desglossat per regions?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc mòbil dels parcs de bombers 
el 2012
Tram. 314-18962/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101939 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el parc mòbil amb el que comptaven cadas-
cun dels parcs de bombers el 2012, indicant nombre i 
tipologia de vehicles, i desglossat per regions?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc mòbil dels parcs de bombers 
el 2011
Tram. 314-18963/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el parc mòbil amb el que comptaven cadas-
cun dels parcs de bombers el 2011, indicant nombre i 
tipologia de vehicles, i desglossat per regions?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc mòbil dels parcs de bombers 
el 2010
Tram. 314-18964/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 101941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Juli Fernandez Irue-
la, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al grup parlamentari: 

– Quin és el parc mòbil amb el que comptaven cadas-
cun dels parcs de bombers el 2010, indicant nombre i 
tipologia de vehicles, i desglossat per regions?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Juli Fernandez Iruela, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18965/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les 
preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

En relació a la gestió de la renda mínima d’inserció:

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

1) Per què, si al 2011 en què es destinaven 170 milions 
per a la prestació es va arribar a 33.000 beneficiaris i 
per contra el 2014 amb 173, és a dir 3 milions més, no-
més arriba a 27.000?

2) Quin és el motiu que amb el major pressupost de la 
història de la RMI els beneficiaris siguin menys? Es-
tan pagat amb diners dels 2014 prestacions endarreri-
des dels anys 2011-2012?

3) Quantes noves entrades hi ha hagut al programa 
l’any 2014? Quantes desestimades? En definitiva qui-
nes són les dades d’evolució del programa: expedients 
vigents, extingits, pendents de valorar, pendents de co-
brar... i quan les farà públiques?

4) Quantes persones perceptores de més de 60 mesos 
continuen rebent la prestació i quantes l’han perdut? 
Qui i com fa el seguiment de les persones que l’han 
perdut?

5) D’altra banda i si el pressupost del 2015 contempla 
la mateixa partida que fa 4 anys (2011) que ja es va 
mostrar insuficient, pensa el Govern recuperar el dret 
subjectiu i el pressupost obert per fer front a l’emer-
gència social que vivim a Catalunya, mentre no s’im-
plementi la renda garantida de ciutadania?

6) Amb quin objectiu, per ordre de qui, qui l’ha disse-
nyat i quan ha costat l’aplicatiu informàtic que utilitza 
el Departament per controlar els preceptors?

7) Amb quin argument i a través de quina ordre, als 
perceptors de nacionalitat estrangera se’ls exigeix 
mostrar el passaport per rebre la prestació?

8) Com faran les entitats socials les tasques de gestió 
i tramitació de la RMI si han eliminat el conveni plu-
rianual que atorgava les ajudes per fer-ho? Qui farà el 
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seguiment de les persones a qui aquestes feien els se-
guiment si ho deixen de fer?

9) A més d’eliminar el conveni, han canviat el crite-
ri de justificació a les entitats, quins són els motius? 
Quantes entitats tindran problemes de justificació? 
Com ho solucionaran?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de llits a l’Hospital del 
Vendrell el Nadal del 2014
Tram. 314-18966/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada, M. Dolors Montser-
rat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants llits es van tancar el passat Nadal a l’Hospi-
tal del Vendrell?

– Quin ha estat el motiu del tancament?

– Quins han estat els terminis de tancament? És a dir, 
durant quants dies han estat tancats aquests llits? Es 
demana nombre de llits tancats dia per dia.

– A quantes estances programades per intervencions 
o altre tipologia d’ingrés ha afectat aquest tancament? 
Es demana nombre d’ingressos alterats, dia per dia de 
llits tancats.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de metges de família i infer·
mers per habitant en el període 2010·2014
Tram. 314-18967/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la ràtio mitja de metge de família per 
habitant a Catalunya des del 2010 al 2014? Desglossar 
per anys i comarca.

– Quina ha estat la ràtio mitja d’infermers per habitant 
a Catalunya des del 2010 al 2014? Desglossar per anys 
i comarca.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de metges de família i infer·
mers per habitant a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès) en el període 2010·2014
Tram. 314-18968/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la ràtio mitja de metge de família per 
habitant al municipi de Vilafranca del Penedès des de 
l’any 2010 al 2014 (Alt Penedès)? Desglossar per anys.
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– Quina ha estat la ràtio mitja d’infermer per habitant 
al municipi de Vilafranca del Penedès des de l’any 
2010 al 2014 (Alt Penedès)? Desglossar per anys.

– Quin ha estat el número de metges i infermers que 
han prestat els seus serveis als centre d’atenció primà-
ria de Vilafranca del Penedès des de l’any 2000 fins 
ençà (Alt Penedès)? Desglossar per any.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cessament del director gerent de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-18969/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins son els motius del cessament del Dr. José 
Na vas com a director gerent de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron?

– És cert que el substitut del Dr. José Navas a la direc-
ció i gerència de l’Hospital de la Vall d’Hebron serà el 
Dr. Jaume Roigé Solé?

– Quins criteris es seguiran o s’han seguit per la selec-
ció del candidat?

– Quina priorització i valoració s’atribueix a cada cri-
teri del procés de selecció?

– Quants candidats es consideren o s’han considerat 
en aquest procés de selecció?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials bàsics del 2011 al 2014
Tram. 314-18970/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102043 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que fa 
al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels ser-
veis socials bàsics de la cartera de serveis socials? 

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials bàsics els anys 2011, 2012, 2013 
i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a per·
sones grans del 2011 al 2014
Tram. 314-18971/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102044 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que fa 
al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels ser-
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veis socials especialitzats d’atenció a persones grans 
de la cartera de serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials especialitzats d’atenció a perso-
nes grans els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a per·
sones discapacitades del 2011 al 2014
Tram. 314-18972/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102045 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que 
fa al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels 
serveis socials especialitzats d’atenció a persones amb 
discapacitat de la cartera de serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials especialitzats d’atenció a perso-
nes amb discapacitat els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a per·
sones amb malaltia mental del 2011 al 2014
Tram. 314-18973/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102046 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que 
fa al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels 
serveis socials especialitzats d’atenció a persones amb 
malaltia mental de la cartera de serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials especialitzats d’atenció a per-
sones amb malaltia mental els anys 2011, 2012, 2013 
i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a ma·
lalts de sida del 2011 al 2014
Tram. 314-18974/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102047 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 71

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que fa 
al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels ser-
veis socials especialitzats d’atenció a persones afecta-
des pel sida de la cartera de serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials especialitzats d’atenció a per-
sones afectades pel sida els anys 2011, 2012, 2013 i 
2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a per·
sones en centres sociosanitaris del 2011 al 
2014
Tram. 314-18975/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102048 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que fa 
al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels ser-
veis socials especialitzats d’atenció a persones ateses a 
centres sociosanitaris de la cartera de serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials especialitzats d’atenció a perso-
nes ateses a centres sociosanitaris els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials per a cuidadors no professio·
nals del 2011 al 2014
Tram. 314-18976/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102049 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que fa 
al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions del servei 
de suport a cuidadors no professionals de la cartera de 
serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut el servei de suport a cuidadors no professionals els 
anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a per·
sones amb drogodependència del 2011 al 
2014
Tram. 314-18977/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102050 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 72

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que fa 
al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels ser-
veis socials a persones amb drogodependència de la 
cartera de serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials a persones amb drogodependèn-
cia els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a la in·
fància, adolescència i joventut del 2011 al 
2014
Tram. 314-18978/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102051 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que fa 
al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels ser-
veis socials especialitzats d’atenció a la infància, ado-
lescència i joventut de la cartera de serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials especialitzats d’atenció a la in-
fància, adolescència i joventut els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a do·
nes en situació de violència masclista del 
2011 al 2014
Tram. 314-18979/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102052 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que fa 
al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels ser-
veis socials especialitzats d’atenció a dones en situació 
de violència masclista de la cartera de serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials especialitzats d’atenció a dones 
en situació de violència masclista els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser·
veis socials especialitzats en atenció a famí·
lies amb problemàtica social i risc d’exclusió 
del 2011 al 2014
Tram. 314-18980/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102053 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 73

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, pel que 
fa al 2011, 2012, 2013 i 2014 de les prestacions dels 
serveis socials especialitzats d’atenció a famílies amb 
problemàtica social i risc d’exclusió de la cartera de 
serveis socials?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut els serveis socials especialitzats d’atenció a famí-
lies amb problemàtica social i risc d’exclusió els anys 
2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost de les 
prestacions econòmiques de la cartera de 
serveis socials del 2011 al 2014
Tram. 314-18981/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102054 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, de les 
prestacions econòmiques de la cartera de serveis soci-
als els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

– Quin és el nombre de persones usuàries que han tin-
gut les prestacions econòmiques els anys 2011, 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost de la 
prestació tecnològica de la cartera de ser·
veis socials del 2011 al 2014
Tram. 314-18982/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102055 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost anual, previst i final, de la pres-
tació tecnològica de la cartera de serveis socials els 
anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

– Quin és el nombre de persones usuàries que ha tin-
gut la prestació tecnològica els anys 2011, 2012, 2013 
i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la promoció de la Grossa de 
Cap d’Any el 2013 i el 2014
Tram. 314-18983/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102056 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin cost ha tingut la promoció de la loteria de la 
Grossa de Nadal els anys 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els punts de venda únics de la Grossa 
de Cap d’Any el 2013 i el 2014
Tram. 314-18984/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102057 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el nombre de punts de venda únics de la 
loteria de La Grossa de Nadal els anys 2013 i 2014? 
Quin ha estat el cost d’aquest punts de venda?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les parades de venda de la Grossa de 
Cap d’Any el 2013 i el 2014
Tram. 314-18985/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102058 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

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

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

– Quin és el nombre de parades al carrer que han ve-
nut la loteria de la Grossa de Nadal els anys 2013 i 
2014?

– Quin és el nombre de parades en els centres comer-
cials que han venut la loteria de la Grossa de Nadal els 
anys 2013 i 2014? Quant han cobrat? Quins dies han 
estat cada un d’aquests punts de venda?

– Quina relació laboral han tingut i amb qui les perso-
nes que han venut la loteria de la Grossa de Nadal en 
cada una de les parades al carrer o als centres comer-
cials els anys 2013 i 2014? Qui ha fet la selecció?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació de la Grossa de Cap 
d’Any el 2013 i el 2014
Tram. 314-18986/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102059 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina recaptació ha tingut la venda de la loteria de 
la Grossa en les edicions dels anys 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de la recaptació de la 
Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
Tram. 314-18987/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102060 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el destí de la recaptació de la loteria de la 
Grossa de Nadal en l’edició del 2013 i del 2014? A 
quins projectes específics s’ha destinat la recaptació 
de les edicions del 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals la recaptació de 
la Grossa de Cap d’Any es destina a la in·
fància
Tram. 314-18988/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102061 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el motiu que té la Generalitat per dir que la 
recaptació de la loteria de la Grossa de Nadal es de-

dica a infància específicament i no a projectes socials 
com la resta de loteries? Quina és l’especificitat?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els premis de la Grossa de Cap d’Any 
que no s’han repartit
Tram. 314-18989/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102062 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

En les edicions de la loteria de la Grossa de Nadal, al-
guns dels principals premis no s’han repartit. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina quantitat econòmica va suposar l’any 2013 i 
2014? A què es van destinar aquests diners? Com té 
previst el Govern distribuir les quanties econòmiques 
de La Grossa del 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera mitjà per a accedir 
a les residències públiques del 2012 al 2014
Tram. 314-18990/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102063 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
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presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la durada mitja a les llistes d’espera de cada 
una de les residències públiques de Catalunya els anys 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de noves places de depen·
dència a les residències per a gent gran pú·
bliques del 2011 al 2014
Tram. 314-18991/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102064 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de noves places de dependència 
que hi ha hagut a cada una de les residències de gent 
gran públiques els anys 2011, 2012, 2013 i 2014? (des-
glossar per municipis)

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de noves places de de·
pendència a les residències per a gent gran 
concertades del 2011 al 2014
Tram. 314-18992/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102065 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de noves places de dependència 
que hi ha hagut a cada una de les residències de gent 
gran concertades els anys 2011, 2012, 2013 i 2014? 
(desglossar per municipis)

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de noves places de depen·
dència a les residències per a gent gran pri·
vades del 2011 al 2014
Tram. 314-18993/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102066 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de noves places de dependència 
que hi ha hagut a cada una de les residències de gent 



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 77

gran privades els anys 2011, 2012, 2013 i 2014? (des-
glossar per municipis)

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos per a garantir la suficièn·
cia alimentària dels infants i els adolescents 
en calendari no escolar del 2012 al 2014
Tram. 314-18994/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102067 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quins recursos ha destinat el Govern a garantir la 
suficiència alimentària dels infants i adolescents en 
calendari no escolar els anys 2012, 2013 i 2014?

– Quin és el nombre i tipologia dels recursos que s’han 
destinat i en quins canals?

– Quins són els municipis a que s’han destinat cada un 
dels recursos i per quina quantitat econòmica?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el finançament 
del programa de teleassistència del 2012 al 
2014
Tram. 314-18995/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102068 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones usuàries del progra-
ma de teleassistència a cada un dels municipis de Ca-
talunya els anys 2012, 2013 i 2014?

– Quin és el finançament que ha destinat el Govern 
a la teleassistència a Catalunya els anys 2012, 2013 i 
2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de pres·
tacions afectats per l’aplicació de l’Ordre 
BSF/130/2014
Tram. 314-18996/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102069 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 78

– Quin és el nombre de persones beneficiàries que s’han 
vist afectades per l’aplicació de l’Ordre BSF/130/2014, 
de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per 
determinar la capacitat econòmica de les persones be-
neficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de 
les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la 
situació de dependència que estableix la Cartera de ser-
veis socials, i la participació en el finançament de les 
prestacions de servei no gratuïtes, a cada un del ser-
veis?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pujada mitjana per l’aplicació de 
l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 314-18997/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102070 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la pujada mitja per l’aplicació de l’Or-
dre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’establei-
xen els criteris per determinar la capacitat econòmi-
ca de les persones beneficiàries de les prestacions de 
servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques 
destinades a l’atenció a la situació de dependència que 
estableix la Cartera de serveis socials, i la participació 
en el finançament de les prestacions de servei no gra-
tuïtes, a cada un del serveis?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts a famílies amb fills menors de 
tres anys pendents de pagament en data del 
31 de desembre de 2014
Tram. 314-18998/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’ajuts a famílies amb fills me-
nors de 3 anys a càrrec que estan pendents de paga-
ment a 31 de desembre de 2014? Per quins motius no 
s’han fet aquests pagaments?

– Quin és el nombre de famílies que s’han vist afecta-
des per aquests impagaments?

– Quant té previst el Govern fer el pagament d’aquests 
ajuts?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Intress, de Barcelona, el 
2014
Tram. 314-18999/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102072 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Intress Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Creu Roja, de Barcelona, el 
2014
Tram. 314-19000/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102073 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Creu Roja de Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Infància i Família, de Barce·
lona, el 2014
Tram. 314-19001/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Infància i Família Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Drecera, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), el 2014
Tram. 314-19002/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Drecera de l’Hospitalet de Llobregat?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora 
d’integració familiar Cel Obert, de Barcelo·
na, el 2014
Tram. 314-19003/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Cel Obert Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Institut de Reinserció Soci·
al, de Barcelona, el 2014
Tram. 314-19004/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102077 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Institut de Reinserció Social Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Fundació Concepció Ju·
vanteny, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce·
lona), el 2014
Tram. 314-19005/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102078 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Fundació Concepció Juvanteny de l’Hospitalet 
de Llobregat?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Casa Sant Josep, de Tarra·
gona, el 2014
Tram. 314-19006/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102079 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Casa Sant Josep de Tarragona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), el 2014
Tram. 314-19007/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102080 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Intress Lleida, de Lleida 
(Segrià), el 2014
Tram. 314-19008/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102081 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 

Fascicle tercer
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Intress Lleida?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Associació d’Iniciativa So·
cial, de Girona, el 2014
Tram. 314-19009/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102082 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Associació d’Iniciativa Social de Girona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Consorci de Benestar Soci·
al del Ripollès, de Ripoll, el 2014
Tram. 314-19010/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102083 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF del Consorci de Benestar Social del Ripollès?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in·
tegració familiar Infància i Família Girona, de 
Girona, el 2014
Tram. 314-19011/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102084 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2014 per part de 
l’ICIF Infància i Família de Girona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop·
ció a la demarcació de Barcelona el 2014
Tram. 314-19012/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102085 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dossi-
ers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Barcelona durant l’any 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop·
ció a la demarcació de Lleida el 2014
Tram. 314-19013/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102086 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dossi-
ers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Lleida durant l’any 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop·
ció a la demarcació de Girona el 2014
Tram. 314-19014/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102087 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Nombre d’assistents a sessions informatives i dossi-
ers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Girona durant l’any 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop·
ció a la demarcació del Camp de Tarragona 
el 2014
Tram. 314-19015/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102088 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dossi-
ers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació del Camp de Tarragona durant l’any 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop·
ció a la demarcació de les Terres de l’Ebre 
el 2014
Tram. 314-19016/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102089 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dossi-
ers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de les Terres de l’Ebre durant l’any 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de Barce·
lona el 2014
Tram. 314-19017/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102090 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Barcelona el 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de Lleida 
el 2014
Tram. 314-19018/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102091 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Lleida el 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de Girona 
el 2014
Tram. 314-19019/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102092 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 

següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Girona el 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació del Camp 
de Tarragona el 2014
Tram. 314-19020/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102093 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació del Camp de Tarragona el 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de les Ter·
res de l’Ebre el 2014
Tram. 314-19021/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102094 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de les Terres de l’Ebre el 2014

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’actuacions a la carrete·
ra C·17
Tram. 314-19022/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102095 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Sergi Vilamala i 
Bastarras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat 16 de gener es presentava a Vic la realització 
de diversos treballs en petites actuacions en carreteres 
de la Generalitat. En aquest sentit, és necessària una 
actuació immediata entre els punts quilomètrics 43 i 
44 de la C-17 per adequar l’asfalt malmès, que afecta 
la seguretat dels ciutadans que hi circulen, tant en di-
recció Puigcerdà com en direcció Barcelona.

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

– Quina és la previsió d’actuació davant l’evidència de 
la malmesa del ferm de la C-17 entre els punts quilo-
mètrics 43 i 44?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actualització de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya
Tram. 314-19023/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102096 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

D’acord amb el que s’estableix a la Resolució 860/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització de 
l’IRSC. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Atès que en el projecte de llei de mesures fiscals i ad-
ministratives no s’estableix l’actualització de l’IRSC, 
tal com estableix la Resolució 860/X del Parlament de 
Catalunya, què pensa fer el Govern per portar a terme 
l’actualització de l’IRSC?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els agents socials i 
econòmics afectats per la manca d’actualit·
zació de l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya del 2011 al 2014
Tram. 314-19024/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

D’acord amb el que s’estableix a la Resolució 860/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització de 
l’IRSC. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de reunions que ha mantingut el 
Govern amb els agents socials i econòmics afectats 
per la manca d’actualització de l’IRSC els anys 2011, 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els agents socials i 
econòmics per a acordar l’actualització de 
l’indicador de renda de suficiència de Cata·
lunya
Tram. 314-19025/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 102098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

D’acord amb el que s’estableix a la Resolució 860/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització de 

l’IRSC. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Desprès de l’aprovació de la Resolució 860/X del 
Parlament, quin és el nombre de reunions que ha man-
tingut el Govern amb els agents econòmics i socials 
per acordar l’actualització de l’IRSC?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el telèfon d’emergències 112
Tram. 314-19026/10

Formulació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta les preguntes següents sobre 
l’accessibilitat i universalitat del servei 112 per tal que 
li siguin contestades amb resposta escrita.

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

1. Quin és el volum actual de trucades al servei 112?

2. Quins mètodes tecnològics utilitza el CAGTU per 
a filtrar i limitar/restringir l’accés del ciutadà al 112?

3. Quin és l’històric de trucades del servei d’emergèn-
cies?

4. Quina és l’explicació de l’alarmant disminució de 
trucades per volum de població i extensió de territori 
a Catalunya, en comparativa amb la resta de 112s de 
l’Estat espanyol?

5. Com és que un ciutadà des de nucli urbà sovint no 
pot contactar amb 112, quan les trucades d’emergència 
han de ser accessibles a tothom?

6. Quina és l’accessibilitat del 112 a Catalunya segons 
la directiva europea publicada al COCOM10-09 rev1. 
Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 7 de març de 2002 sobre el Servei Uni-
versal?

7. Quin és el temps d’entrada de la trucada des què el 
ciutadà marca fins que li respon un operador físic?

8. Quants contestadors automàtics i desviadors de 
trucades, i quin temps d’espera artificial és introduït 
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des que un ciutadà marca fins que respon un opera-
dor físic?

9. Quin és el temps real d’espera del ciutadà segons la 
tipologia d’incident en la qual es gestiona l’emergèn-
cia?

10. Funciona correctament el dispositiu de telecomu-
nicacions que s’anomena «nacional 112 roaming»? 
Què és el que provoca que quan el trucant no dispo-
sa de cobertura pròpia del seu operador, es connecti 
a qualsevol altra operador disponible de la xarxa mò-
bil nacional? En aquests casos, el trucant de Catalunya 
pot accedir al 112 sense problemes?

11. Quantes i quines zones a Catalunya es troben ac-
tualment sense cobertura de cap operador de telefonia 
per poder contactar amb el servei 112?

12. Quin és el cost dels postes instal·lats per a la senya-
lització de les zones de cobertura rural i urbana, i quin 
és el motiu per la seva instal·lació?

– Recomana el CAGTU trucar al 112 des de línies fi-
xes?

13. Quina és la progressió prevista en la integració al 
112 de la resta de números d’emergència (092, 080, 
etc.)?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015 

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades no ateses pel Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 del 8 al 10 de desembre de 2014
Tram. 314-19027/10

Formulació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent 
sobre els fets ocorreguts davant l’activació del pla Pro-
cicat del passat desembre de 2014, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes trucades no van ser ateses pel Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, des-

glossat pel centre de Barcelona i el de Reus, els passats 
dies 8, 9 i 10 de Desembre de 2014? Quin dispositiu 
especial hi havia previst al servei 112 davant de l’acti-
vació del pla Procicat? Hi van haver problemes tecno-
lògics el dia 9? Quins? Quin va ser el temps de resolu-
ció de les incidències tècniques?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015 

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tecnologia, l’equipament i el proto·
col d’actuació del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-19028/10

Formulació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta les preguntes següents 
sobre l’operativa del servei 112, per tal que li siguin 
contestades amb resposta escrita.

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

1. Quina és l’actual tecnologia i equipament amb els 
què treballa el servei 112? Quin és el cost de cada 
apartat: telefonia, maquinari, programari, ofimàtica, 
etc.., tant en el centre de Reus com el de l’Hospitalet 
i altres seus redundants pel manteniment d’unitats de 
backup, recuperació d’informació i operativa d’emer-
gència?

2. Quin és el calendari i mitjans previstos per l’adap-
tació tecnològica d’implantació del dispositiu tec-
nològic per rebre trucades automàtiques e-Call. 
(COM(2009)0434) segons proposta de la Resolució 
del Parlament Europeu (2012/2056(INI)?

3. Quin és el programa tecnològic pel futur del servei 
112? Quin calendari previst hi ha per la recepció d’avi-
sos mitjançant les noves eines de missatgeria electrò-
nica, xarxes socials, aplicacions mòbils dedicades i lo-
calització automàtica del trucant (AML, A-GNSS,...)?

4. Quin és el protocol actual d’actuació del 112? Quina 
és la previsió d’estandardització de procediments, ho-
mologació i harmonització europea (ESENET)? Quin 
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ha estat el procediment oficial d’aprovació dels proto-
cols d’actuació utilitzats actualment?

5. Quins són els problemes actuals existents de la base 
de dades? Quin és el termini previst per tenir opera-
tiva una base de dades actualitzada, àgil i funcional, 
100% en català, amb la informació integrada i actu-
alitzada de tots els abonats de les diferents empreses 
operadores de telefonia?

6. Quin és el cost pel CAGTU de la cessió de les dades 
d’abonats per part de les operadores de telefonia?

7. Donat que es treballa actualment amb un sistema de 
localització geogràfica amb dades obsoletes, quin és el 
termini previst per disposar d’un sistema de localitza-
ció geogràfica actualitzat i àgil?

8. Té previst el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 una revisió o adaptació del programa-
ri de gestió Sèneca? Quan serà operativa? Quin és el 
seu cost? Compleix la normativa de riscos laborals? És 
un nou programari adaptat a les necessitats actuals de 
la operativa, i resol els problemes endèmics existents?

9. Quin és el cost del manteniment del programa-
ri Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112? Quina empresa externa gestiona el 
manteniment actualment? Quin és el cost, la durada 
i acotacions del esmentat contracte de manteniment?

10. Quina és la funcionalitat, efectivitat i conveniència 
de l’arbre de tipificacions actual? Quina és (va ésser) la 
despesa econòmica addicional per a la confecció del 
mencionat arbre de codis integrat al programari Sè-
neca?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015 

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació en emergències dels coor·
dinadors i els supervisors del Centre d’Aten·
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 i les 
condicions laborals de la plantilla d’aquest 
servei
Tram. 314-19029/10

Formulació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 

del Parlament, presenta les preguntes següents sobre 
recursos humans i altres qüestions relacionades amb 
el servei 112, per tal que li siguin contestades amb res-
posta escrita.

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

1. Quina formació específica en emergències tenen els 
coordinadors i supervisors del servei 112 en funció del 
càrrec que ocupen? Descripció del programa previst 
de formació continuada general en emergències dels 
gestors d’operació del 112 i quin és el pressupost es-
pecífic associat. 

2. Perquè es decideix aplicar l’art. 18 del Conveni Call 
Center en la recent licitació del servei quan hi ha 9 
sentències judicials vinculades directament a 112 que 
reconeixen la subrogació del personal amb l’art.44 de 
l’E.T? De qui és responsabilitat dins el CAGTU aques-
ta decisió?

3. Donades les queixes presentades en la recent licita-
ció del servei telefònic 122, en quina situació es troba 
actualment aquesta licitació?

4. Creuen que es apropiat per una central d’emergèn-
cies de gestió crítica, que el seu personal especialit-
zat d’atenció es regeixi pel Conveni de Telemarketing? 
Quins canvis o millores laborals hi han previstos a 
curt termini?

5. Quina previsió de millora hi ha en les condicions de 
treball actuals del centre de l’Hospitalet de Llobregat: 
Riscos laborals, Mobiliari ergonòmic, Higiene i Segu-
retat, Condicionament ambiental, Correcció de defec-
tes del edifici, etc.?

6. Quines són les properes licitacions en curs i previs-
tes per 2015/16, del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència i Emergència (CAGTU) del Depar-
tament d’Interior, indicant objecte i preu aproximat?

7. Quantes, quines i quina despesa representen les ex-
ternalitzacions i contractacions del CAGTU des de 
2009 fins a l’actualitat?

8. Quina és la planificació i quines previsions hi ha 
respecte la reubicació del centre operatiu del Barcelo-
nès? Quines són les mesures de protecció i seguretat 
de la instal·lació.

9. Quin és el cost de lloguer actual per el CAGTU de 
les instal·lacions que ocupa tant a L’Hospitalet com a 
Reus? I quines altres despeses associades de manteni-
ment de les instal·lacions suporta?

10. Té previst el CAGTU efectuar alguna campanya 
divulgativa d’educació als ciutadans per la millor uti-
lització del servei 112?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015 

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de recursos de personal 
per a les unitats de suport a l’educació es·
pecial dels centres educatius de Vilanova 
del Camí (Anoia)
Tram. 314-19030/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Sergi 
Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la previsió de recursos de personal del Go-
vern de la Generalitat sobre les Unitats de Suport a 
l’Educació Especial (USEE) als diferents Centres 
d’Educació Infantil i Primària de Vilanova del Camí, 
i sobre el CEIP Joan Maragall, d’aquest mateix muni-
cipi, en concret?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Sergi Vilamala i 
Bastarras, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de recursos econòmics per 
a les unitats de suport a l’educació especial 
dels centres educatius de Vilanova del Camí 
(Anoia)
Tram. 314-19031/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Sergi 
Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la previsió de recursos econòmics del Go-
vern de la Generalitat sobre les Unitats de Suport a 
l’Educació Especial (USEE) als diferents Centres 
d’Educació Infantil i Primària de Vilanova del Camí, 
i sobre el CEIP Joan Maragall, d’aquest mateix muni-
cipi, en concret?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Sergi Vilamala i 
Bastarras, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les unitats de suport a l’educació es·
pecial dels centres educatius de Vilanova 
del Camí (Anoia)
Tram. 314-19032/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Sergi 
Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat sobre les Unitats de Suport a l’Educació Especi-
al (USEE) als diferents Centres d’Educació Infantil i 
Primària de Vilanova del Camí, i sobre el CEIP Joan 
Maragall, d’aquest mateix municipi, en concret?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Sergi Vilamala i 
Bastarras, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les dades d’ocupació 
que presenta l’enquesta de població activa 
del 2008 al 2014
Tram. 314-19033/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Donat que la metodologia internacional que permet 
comparar entre els diferents països en termes equiva-
lents és l’Enquesta de Població Activa, Quina és l’evo-
lució anual de les dades d’ocupació a Catalunya, se-
gons l’Enquesta de Població Activa (EPA) des de 2008 
al 2014?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les dades d’afiliació a la 
Seguretat Social del 2008 al 2014
Tram. 314-19034/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la valoració que fa el Govern sobre l’evolu-
ció de les dades anuals d’afiliació a la Seguretat Social 
des del 2008 al 2014?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost assignat a Catalunya 
del Fons social europeu del 2008 al 2014
Tram. 314-19035/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són el pressupost assignat a Catalunya pel 
Fons Social Europeu (FSE) i l’estat d’execució des de 
2008 al 2014, desglossat anualment?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Programa de garantia juvenil per al 
2015
Tram. 314-19036/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el detall del Programa de Garantia Juvenil 
per al 2015, concretant el pressupost detallat tant d’in-
gressos del Fons Social Europeu (FSE), com de l’Estat 
com les aportacions pròpies?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Alícia Romero Llano, Ferran Pedret i Santos, Mont-
serrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de despeses del Programa 
de garantia juvenil per al 2015
Tram. 314-19037/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la previsió de despeses del Programa de 
Garantia Juvenil per al 2015, desglossada per mesos?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Alícia Romero Llano, Ferran Pedret i Santos, Mont-
serrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les accions i el finançament 
del Programa de garantia juvenil per al 2015
Tram. 314-19038/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el cost de cada una de les accions i finança-
ment del Programa de Garantia Juvenil per al 2015, 
detallant fons propis, fons de la UE, de l’Estat, etc?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Alícia Romero Llano, Ferran Pedret i Santos, Mont-
serrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes en el Programa 
de garantia juvenil per al 2015
Tram. 314-19039/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Les mesures previstes en el del Programa de Garan-
tia Juvenil per al 2015 són accions noves o bé de pro-
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grames que ja existien, encara que fos amb una altra 
nomenclatura?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Alícia Romero Llano, Ferran Pedret i Santos, Mont-
serrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de la defunció d’una inter·
na al Centre Penitenciari Puig de les Basses, 
de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19040/10

Formulació
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102435 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines van ser les causes de la defunció d’una in-
terna en el Centre Penitenciari Puig de les Basses de 
Figueres, ocorreguda el dia 7 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria per a cobrir les places 
vacants de funcionaris del Centre Penitenci·
ari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Em·
pordà)
Tram. 314-19041/10

Formulació
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102436 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 

del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines son les previsions del Govern quant a la con-
vocatòria de places per a cobrir les vacants de funci-
onaris del Centre Penitenciari Puig de les Basses de 
Figueres?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la provisió de mitjans materials per al 
personal del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19042/10

Formulació
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102437 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les previsions del Govern quan a la pro-
visió de mitjans materials al personal del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses de Figueres?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard en l’assenyalament de les 
vistes orals del jutjat de violència sobre la 
dona i el jutjat mercantil de Girona
Tram. 314-19043/10

Formulació
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102438 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures té previstes el Govern per corregir 
la disfunció que pateixen tant el Jutjat de violència 
contra les dones com el Jutjat mercantil de Girona 
per a resoldre el retard en el senyalament de vistes 
orals?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a classificar els interns 
del Centre Penitenciari Puig de les Basses, 
de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19044/10

Formulació
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102439 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins criteris de classificació d’interns s’aplica en 
el Centre Penitenciari de Puig de les Basses de Fi-
gueres?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de funcionaris per interns al 
Centre Penitenciari Puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19045/10

Formulació
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102440 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la ratio real funcionaris/interns del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses de Figueres.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015 

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’empreses, organismes i 
consorcis amb participació majoritària de la 
Generalitat que s’han extingit del 2011 ençà
Tram. 314-19046/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102454 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, 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 és el nombre d’empreses, organismes i consor-
cis, amb participació majoritària de la Generalitat, que 
s’han extingit des d’1 de gener de 2011, indicant ens i 
data d’extinció?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’empreses, organismes i 
consorcis amb participació majoritària de 
la Generalitat que s’han fusionat, absorbit o 
transformat del 2011 ençà
Tram. 314-19047/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102455 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 és el nombre d’empreses, organismes i consor-
cis, amb participació majoritària de la Generalitat, que 
s’han fusionat, absorbit o transformat des d’1 de gener 
de 2011, indicant ens i data d’extinció?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos·
sos d’Esquadra a Berga
Tram. 314-19048/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102469 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al municipi de Berga a data 31 de desem-
bre de 2014? Desglossar la resposta per torns.

– Quina ha estat l’evolució del nombre d’efectius del 
Cos de Mossos d’Esquadra al municipi de Berga des 
del seu desplegament fins l’actualitat? Desglossar la 
resposta per anys.

– Quina és la previsió d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra pel municipi de Berga durant l’any 2015?

– De quines promocions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra són els agents desplegats al municipi de Berga a 
l’actualitat? Desglossar la resposta indicant el nombre 
d’agents i els anys d’experiència al cos.

– De quines promocions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra està previst que s’incorporin els agents destinats al 
municipi de Berga durant l’any 2015?

– Quants cotxes patrulla destinats a seguretat ciutada-
na estan desplegats al municipi de Berga? Desglossar 
la resposta per torns.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos·
sos d’Esquadra a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19049/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al municipi de Cerdanyola del Vallès en 
data 31 de desembre de 2014? Desglossar la resposta 
per torns.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’efectius del 
Cos de Mossos d’Esquadra al municipi de Cerdanyola 
del Vallès des del seu desplegament fins l’actualitat? 
Desglossar la resposta per anys.

3. Quina és la previsió d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra pel municipi de Cerdanyola del Vallès du-
rant l’any 2015?

4. De quines promocions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra són els agents desplegats al municipi de Cerda-
nyola del Vallès en l’actualitat? Desglossar la resposta 
indicant el nombre d’agents i els anys d’experiència 
al cos.

5. De quines promocions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra està previst que s’incorporin els agents destinats al 
municipi de Cerdanyola del Vallès durant l’any 2015?

6. Quants cotxes patrulla destinats a seguretat ciuta-
dana estan desplegats al municipi de Cerdanyola del 
Vallès, desglossat per torn? 

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015

Eva Garcia i Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos·
sos d’Esquadra a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19050/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al municipi de Sant Sadurní d’Anoia a da-
ta 31 de desembre de 2014? Desglossar la resposta per 
torns.

– Quina ha estat l’evolució del nombre d’efectius del 
Cos de Mossos d’Esquadra al municipi de Sant Sadur-
ní d’Anoia des del seu desplegament fins l’actualitat? 
Desglossar la resposta per anys.

– Quina és la previsió d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra pel municipi de Sant Sadurní d’Anoia du-
rant l’any 2015?

– De quines promocions del Cos de Mossos d’Esquadra 
són els agents desplegats al municipi de Sant Sadurní 
d’Anoia a l’actualitat? Desglossar la resposta indicant el 
nombre d’agents i els anys d’experiència al cos.

– De quines promocions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra està previst que s’incorporin els agents destinats al 
municipi de Sant Sadurní d’Anoia durant l’any 2015?

– Quants cotxes patrulla destinats a seguretat ciuta-
dana estan desplegats al municipi de Sant Sadurní 
d’Anoia? Desglossar la resposta per torns.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos·
sos d’Esquadra a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19051/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al municipi de Vilafranca del Penedès a 
data 31 de desembre de 2014? Desglossar la resposta 
per torns.

– Quina ha estat l’evolució del nombre d’efectius del 
Cos de Mossos d’Esquadra al municipi de Vilafranca 
del Penedès des del seu desplegament fins l’actualitat? 
Desglossar la resposta per anys.

– Quina és la previsió d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra pel municipi de Vilafranca del Penedès 
durant l’any 2015?

– De quines promocions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra són els agents desplegats al municipi de Vilafranca 
del Penedès a l’actualitat? Desglossar la resposta indi-
cant el nombre d’agents i els anys d’experiència al cos.

– De quines promocions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra està previst que s’incorporin els agents destinats al 
municipi de Vilafranca del Penedès durant l’any 2015?

– Quants cotxes patrulla destinats a seguretat ciutada-
na estan desplegats al municipi de Vilafranca del Pe-
nedès? Desglossar la resposta per torns.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Berga en data del 20 de 
gener de 2015
Tram. 314-19052/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària 
a Berga a 20 de gener de 2015? Desglossat per especi-
alitats i per Equip d’Atenció Primària.

– Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a Berga a 20 de gener de 2015? Desglossat per 
especialitats i per Equip d’Atenció Primària.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el nombre de metges i infermers d’aten·
ció primària a Cerdanyola del Vallès en data 
del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19053/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària 
a Cerdanyola del Vallès a 20 de gener de 2015, desglos-
sat per especialitats i per Equip d’Atenció Primària?

2. Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a Cerdanyola del Vallès a 20 de gener de 2015, 
desglossat per especialitats i per Equip d’Atenció Pri-
mària?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Sant Sadurní d’Anoia en 
data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19054/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària 
a Sant Sadurní d’Anoia a 20 de gener de 2015? Des-
glossat per especialitats i per Equip d’Atenció Primà-
ria.

– Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a Sant Sadurní d’Anoia a 20 de gener de 2015? 
Desglossat per especialitats i per Equip d’Atenció Pri-
mària.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Vilafranca del Penedès 
en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19055/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants metges hi ha actualment a l’atenció primà-
ria a Vilafranca del Penedès a 20 de gener de 2015? 
Desglossat per especialitats i per Equip d’Atenció Pri-
mària.

– Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a Vilafranca del Penedès a 20 de gener de 2015? 
Desglossat per especialitats i per Equip d’Atenció Pri-
mària.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula·
ritat pública a Berga
Tram. 314-19056/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Berga?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Berga per aconse-
guir una plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula·
ritat pública a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19057/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

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

1. Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Va-
llès?

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

3. I quin és el temps mig d’espera a Cerdanyola del Va-
llès per a aconseguir una plaça de residència per a gent 
gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula·
ritat pública a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19058/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Sant Sadurní 
d’Anoia per aconseguir una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula·
ritat pública a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19059/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102480 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’espe-
ra per poder accedir a una plaça de residència per a gent 
gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Vilafranca del Pe-
nedès per aconseguir una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis·
capacitat de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19060/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat pú-
blica de residència per a persones amb discapacitat a 
Berga?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Berga per aconse-
guir una plaça de titularitat pública de residència per a 
persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis·
capacitat de titularitat pública a Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 314-19061/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102482 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una 
plaça de residència per a persones amb discapacitat, 
de titularitat pública, a Cerdanyola del Vallès?

2. En cas de resposta afirmativa: Quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat a Cerdanyola del Vallès?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de residència per 
a persones amb discapacitat a Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis·
capacitat de titularitat pública a Sant Sadur·
ní d’Anoia
Tram. 314-19062/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102483 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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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: 

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat pú-
blica de residència per a persones amb discapacitat a 
Sant Sadurní d’Anoia?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Sant Sadurní 
d’Anoia per aconseguir una plaça de titularitat pública 
de residència per a persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis·
capacitat de titularitat pública a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 314-19063/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102484 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat públi-
ca de residència per a persones amb discapacitat a Vi-
lafranca del Penedès?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Vilafranca del Pe-
nedès per aconseguir una plaça de titularitat pública 
de residència per a persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti·
tularitat pública a Berga
Tram. 314-19064/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102485 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat públi-
ca de centre de dia per a gent gran a Berga?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Berga per aconse-
guir una plaça de titularitat pública de centre de dia 
per a gent gran?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti·
tularitat pública a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19065/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102486 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quantes persones hi ha a 31 de desembre de 2014 
en llista d’espera per accedir a una plaça de centre de 
dia per a gent gran de titularitat pública a Cerdanyola 
del Vallès?

2. Quin és el temps mig d’espera a Cerdanyola del Va-
llès per a aconseguir una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti·
tularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19066/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102487 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat pú-
blica de centre de dia per a gent gran a Sant Sadurní 
d’Anoia?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Sant Sadurní 
d’Anoia per aconseguir una plaça de titularitat pública 
de centre de dia per a gent gran?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti·
tularitat pública a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19067/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102488 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat pú-
blica de centre de dia per a gent gran a Vilafranca del 
Penedès?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Vilafranca del Pe-
nedès per aconseguir una plaça de titularitat pública 
de centre de dia per a gent gran?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19068/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102489 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat públi-
ca de centre de dia per a persones amb discapacitat a 
Berga?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Berga per aconse-
guir una plaça de titularitat pública de centre de dia 
per a persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Cerda·
nyola del Vallès
Tram. 314-19069/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102490 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat, 
de titularitat pública, a Cerdanyola del Vallès?

2. En cas de resposta afirmativa: quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’es-
pera?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Sant Sa·
durní d’Anoia
Tram. 314-19070/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat públi-
ca de centre de dia per a persones amb discapacitat a 
Sant Sadurní d’Anoia?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Sant Sadurní 
d’Anoia per aconseguir una plaça de titularitat pública 
de centre de dia per a persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Vilafran·
ca del Penedès
Tram. 314-19071/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102492 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 



3 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 489

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 104

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: 

– Existeix, a data 31 de desembre de 2014, llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de titularitat públi-
ca de centre de dia per a persones amb discapacitat a 
Vilafranca del Penedès?

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

– I quin és el temps mig d’espera a Vilafranca del Pe-
nedès per aconseguir una plaça de titularitat pública 
de centre de dia per a persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de pro·
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Berga
Tram. 314-19072/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102493 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, que es donen actualment a la 
ciutat de Berga?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de pro·
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19073/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102494 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Atès els habitatges de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl 
al municipi de Cerdanyola del Vallès.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quin és el nombre d’habitatges buits amb protec-
ció oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la 
ciutat de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de pro·
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19074/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102495 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, que es donen actualment a la 
ciutat de Sant Sadurní d’Anoia?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de pro·
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19075/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102496 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, que es donen actualment a la 
ciutat de Vilafranca del Penedès?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ins·
titut Català del Sòl a Berga
Tram. 314-19076/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, que es 
donen actualment a la ciutat de Berga?

– Quin és el nombre de locals buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
que es donen actualment a la ciutat de Berga?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ins·
titut Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19077/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102498 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Atès els locals administrats per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya i/o l’Incasòl al municipi de Cerdanyo-
la del Vallès.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quin és el nombre de locals, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
que hi han actualment a la ciutat de Cerdanyola del 
Vallès?

2. Quin és el nombre de locals buits, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
que hi han actualment a la ciutat de Cerdanyola del 
Vallès?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ins·
titut Català del Sòl a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19078/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102499 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, que es 
donen actualment a la ciutat de Sant Sadurní d’Anoia?

– Quin és el nombre de locals buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
que es donen actualment a la ciutat de Sant Sadurní 
d’Anoia?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ins·
titut Català del Sòl a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19079/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102500 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, que es 
donen actualment a la ciutat de Vilafranca del Pene-
dès?

– Quin és el nombre de locals buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
que es donen actualment a la ciutat de Vilafranca del 
Penedès?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Berga en data del 31 de de·
sembre del 2014
Tram. 314-19080/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102501 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’import pendent de pagament, a 31 de 
desembre de 2014, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Berga? Desglossat per conceptes i/o 
actuacions.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en da·
ta del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19081/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102502 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quin ha estat l’import pendent de pagament a 31 
de desembre de 2014 de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, desglossat per 
conceptes o actuacions?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en data 
del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19082/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102503 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat l’import pendent de pagament, a 31 de 
desembre de 2014, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia? Desglossat per 
conceptes i/o actuacions.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre l’import pendent de pagament a l’Ajun·
tament de Vilafranca del Penedès en data del 
31 de desembre del 2014
Tram. 314-19083/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102504 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat l’import pendent de pagament, a 31 
de desembre de 2014, de la Generalitat de Catalunya 
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a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès? Desglossat 
per conceptes i/o actuacions.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants pendents 
de l’adjudicació d’un habitatge de protecció 
oficial administrat per l’Agència de l’Habitat·
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Berga
Tram. 314-19084/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102505 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregis-
trades que esperen perquè li sigui adjudicat un habitat-
ge de protecció oficial dels administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents 
a la ciutat de Berga?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants pendents de 
l’adjudicació d’un habitatge de protecció ofi·
cial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cer·
danyola del Vallès
Tram. 314-19085/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102506 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Atès els habitatges de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl 
al municipi de Cerdanyola del Vallès.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quin és el nombre de persones sol·licitants enregis-
trades, que esperen per que li sigui adjudicat un ha-
bitatge amb protecció oficial, dels administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels existents a la ciutat de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants pendents de 
l’adjudicació d’un habitatge de protecció ofi·
cial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19086/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102507 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregis-
trades que esperen perquè li sigui adjudicat un habitat-
ge de protecció oficial dels administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents 
a la ciutat de Sant Sadurní d’Anoia?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants pendents de 
l’adjudicació d’un habitatge de protecció ofi·
cial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Vila·
franca del Penedès
Tram. 314-19087/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102508 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregis-
trades que esperen perquè li sigui adjudicat un habitat-
ge de protecció oficial dels administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents 
a la ciutat de Vilafranca del Penedès?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions per no 
retolar en català a Berga el 2014
Tram. 314-19088/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102509 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de Berga per no retolar en català 
durant l’any 2014? Desglossat per activitat de l’esta-
bliment.

– Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a Berga durant l’any 2014? Desglossat 
per activitat de l’establiment.

– Quin és l’import de les sancions imposades a esta-
bliments de Berga per no retolar en català durant l’any 
2014? Desglossat per activitat de l’establiment.

– Quin és l’import receptat per les sancions imposades 
a establiments de Berga per no retolar en català durant 
l’any 2014? Desglossat per activitat de l’establiment.

– Quants establiments o empreses de Berga tenen en 
tramitació en aquest moment o se’ls ha proposat per 
a ser sancionats? Desglossat per activitat de l’establi-
ment.

– Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

– Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de Berga per no retolar en català entre 
els anys 2009 i 2014? Desglossat per activitat de l’es-
tabliment.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions per no 
retolar en català a Cerdanyola del Vallès el 
2014
Tram. 314-19089/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de Cerdanyola del Vallès per no 
retolar en català durant l’any 2014, desglossat per acti-
vitat de l’establiment?

2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a Cerdanyola del Vallès durant l’any 
2014, desglossat per activitat de l’establiment?

3. Quin és l’import de les sancions imposades a esta-
bliments de Cerdanyola del Vallès per no retolar en ca-
talà durant l’any 2014, desglossat per activitat de l’es-
tabliment?

4. Quin és l’import recaptat de les sancions imposades 
a establiments de Cerdanyola del Vallès per no retolar 
en català durant l’any 2014, desglossat per activitat de 
l’establiment?

5. Quants establiments o empreses de Cerdanyola del 
Vallès tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 
proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de Cerdanyola del Vallès per no retolar 
en català entre els anys 2009 i l’any 2014, desglossat 
per anys, activitat de l’establiment?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre els requeriments i les sancions per no re·
tolar en català a Sant Sadurní d’Anoia el 2014
Tram. 314-19090/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de Sant Sadurní d’Anoia per no 
retolar en català durant l’any 2014? Desglossat per ac-
tivitat de l’establiment.

– Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a Sant Sadurní d’Anoia durant l’any 
2014? Desglossat per activitat de l’establiment.

– Quin és l’import de les sancions imposades a establi-
ments de Sant Sadurní d’Anoia per no retolar en català 
durant l’any 2014? Desglossat per activitat de l’esta-
bliment.

– Quin és l’import receptat per les sancions imposades 
a establiments de Sant Sadurní d’Anoia per no retolar 
en català durant l’any 2014? Desglossat per activitat de 
l’establiment.

– Quants establiments o empreses de Sant Sadurní 
d’Anoia tenen en tramitació en aquest moment o se’ls 
ha proposat per a ser sancionats? Desglossat per activi-
tat de l’establiment.

– Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

– Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades a 
establiments de Sant Sadurní d’Anoia per no retolar en 
català entre els anys 2009 i 2014? Desglossat per acti-
vitat de l’establiment.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions per no 
retolar en català a Vilafranca del Penedès el 
2014
Tram. 314-19091/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de Vilafranca del Penedès per no 
retolar en català durant l’any 2014? Desglossat per ac-
tivitat de l’establiment.

– Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a Vilafranca del Penedès durant l’any 
2014? Desglossat per activitat de l’establiment.

– Quin és l’import de les sancions imposades a esta-
bliments de Vilafranca del Penedès per no retolar en 
català durant l’any 2014? Desglossat per activitat de 
l’establiment.

– Quin és l’import receptat per les sancions imposades 
a establiments de Vilafranca del Penedès per no reto-
lar en català durant l’any 2014? Desglossat per activitat 
de l’establiment.

– Quants establiments o empreses de Vilafranca del 
Penedès tenen en tramitació en aquest moment o se’ls 
ha proposat per a ser sancionats? Desglossat per activi-
tat de l’establiment.

– Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

– Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de Vilafranca del Penedès per no reto-
lar en català entre els anys 2009 i 2014? Desglossat per 
activitat de l’establiment.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a garantir el pluralisme 
polític en el període preelectoral
Tram. 322-00265/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris que es pensen aplicar en aquest 
període preelectoral de vuit mesos per garantir el plu-
ralisme ens els programes informatius i d’entreteni-
ment?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a la contractació de 
producció aliena
Tram. 322-00266/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102522 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris pels quals es contracta produc-
ció aliena?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de confluència de les redac·
cions de ràdio i televisió
Tram. 322-00267/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 102523 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com s’està desenvolupant el procés de confluència 
de les redaccions de ràdio i televisió?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el projecte de fusió de les redaccions 
de Catalunya Ràdio i de Televisió de Cata·
lunya
Tram. 322-00268/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 102866 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Sobre el projecte de fusió de redaccions entre Cata-
lunya Ràdio i TVC.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació de les negociacions del 
conveni i de la signatura del contracte pro·
grama
Tram. 322-00269/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– En quina situació es troben les negociacions del con-
veni i la signatura del contracte programa?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la confluència dels serveis informatius 
de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00270/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102877 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 

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

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

– Com s’està duent a terme la confluència de serveis 
informatius de TV3 i Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la contractació de productores per 
part de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00271/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102897 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre la contractació de productores per part de Te-
levisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el pluralisme als mitjans de la Corpo·
ració
Tram. 322-00272/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102898 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre el pluralisme als mitjans de comunicació pú-
blics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’acord de col·laboració amb la Xarxa 
de Televisions Locals de Catalunya
Tram. 322-00273/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 102902 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 

per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Des del 2011, la CCMA desenvolupa un procés de 
col·laboració amb La Xarxa de Televisions Locals 
de Catalunya, l’altra gran oferta pública audiovisu-
al del nostre país. Quina ha estat l’evolució del citat 
acord de col·laboració i quina és la valoració que en 
fa del mateix?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tancament del pressupost del 2014
Tram. 322-00274/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 102903 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Aquest mes de gener el Consell de Govern de la 
CCMA ha aprovat el tancament provisional del pres-
supost 2014, assolint l’estabilitat pressupostaria de la 
CCMA per primera vegada des del 2010. Quins són els 
aspectes bàsics d’aquest tancament i quina valoració en 
fa del mateix?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les relacions laborals a la Corporació
Tram. 322-00275/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 102904 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– En quina fase estan les relacions laborals a la CCMA i 
quines són les previsions de futur?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la programació prevista amb relació al 
vintè aniversari de la mort d’Ovidi Montllor
Tram. 322-00276/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 102905 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Aquest any es compleixen vint anys de la mort 
d’Ovidi Montllor, referent destacat de la Cançó Cata-
lana. Quines són les previsions de programació vin-
culades a aquest esdeveniment que té, a data d’avui, 
la CCMA?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de confluència dels serveis 
informatius
Tram. 322-00277/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 102906 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Després de les informacions de les darreres setma-
nes, en la línia del que ja havia exposat davant d’aques-
ta Comissió en anteriors compareixences, en quina 
fase està, a data d’avui, el procés de confluència dels 
serveis informatius de la CCMA i quines són les pre-
visions de futur per a aquesta iniciativa?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00278/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 102907 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– El passat mes de desembre es va realitzar l’edició 
anual de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedi-
cada a recollir fons per lluitar contra les malalties del 
cor. Quina és la valoració que fa dels resultats d’aques-
ta Marató i quines són les previsions per aquest 2015?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el documental L’endemà
Tram. 322-00279/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

[noms i càrrec] del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 173 del Regla-
ment del Parlament, presenta al president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals sobre el film documental L’en-
demà, dirigit per Isona Passola?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalu·
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’eliminació de programes del Canal 33
Tram. 323-00111/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 102867 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta a Eugeni Sa-
llent, director de TVC la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Sobre l’eliminació de programes del Canal 33.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al director de Televisió de Catalu·
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la remodelació del Canal 33
Tram. 323-00112/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 102878 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al Director de TVC la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Què comporta la remodelació que sembla ser tenen 
prevista fer al Canal 33?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalu·
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la banalització de la violència de gènere en 
el documental L’endemà
Tram. 323-00113/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102899 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre la banalització de la violència de gènere en el 
documental L’endemà emès a la televisió pública.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta a la directora de Gestió i Recursos 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el conflicte derivat del canvi de criteri 
pel que fa a la deducció de l’impost sobre el 
valor afegit de la Corporació
Tram. 323-00114/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 102908 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a 
la Directora de Gestió i Recursos de la CCMA la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El passat exercici 2014 ha estat condicionat, d’una 
manera rellevant, pel conflicte generat pel canvi de 
criteri de l’Agència Tributària de l’Estat en relació 
amb la deducció de l’IVA de la CCMA. En quina fa-
se està el citat conflicte i quines són les previsions per 
aquest 2015?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al director d’Explotació i Enginye·
ria de la Corporació Catalana de Mitjans Au·
diovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la decisió adoptada per a garantir el 
manteniment de l’oferta de la Corporació ar·
ran de la supressió d’un múltiplex
Tram. 323-00115/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 102909 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 

l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director d’Explotació i Enginyeria de la CCMA la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– L’aplicació del Dividend Digital a Catalunya ha 
comportat la supressió d’un dels dos Multiplex de que 
disposava la CCMA, atesa la negativa del Govern de 
l’Estat a proporcionar alternatives tècniques viables a 
aquesta supressió. ¿Quins són els eixos bàsics de la de-
cisió que ha adoptat la CCMA per garantir el mante-
niment de la seva oferta i quines són les previsions de 
futur?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que se segueix amb relació al temps màxim de demora pel que fa a les fractures de fèmur en la xarxa del Siscat
	Tram. 314-16471/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació de les dades relatives al temps d’espera per a la intervenció de fractura de fèmur
	Tram. 314-16472/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració com a indicador de qualitat de les dades dels pacients amb fractura de fèmur intervinguts abans de quaranta-vuit hores
	Tram. 314-16473/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per a tancar 125 llits de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 314-16478/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del tancament de 125 llits de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, sobre el servei prestat a l’estiu
	Tram. 314-16479/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el disseny i la usabilitat del programa de gestió de les històries clíniques als centres d’atenció primària
	Tram. 314-16517/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eficiència sanitària i sobre la reducció d’accions innecessàries en l’atenció de pacients amb malalties cròniques avançades
	Tram. 314-16518/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una pregunta relativa a l’apreciació de l’esperança de vida del pacient en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 314-16519/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei de cirurgia pediàtrica de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 314-16520/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les dades relatives a les persones que tenen farmàcia gratuïta del 2003 ençà
	Tram. 314-16535/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme de caràcter urgent per a la medicació gratuïta en cas de necessitat social i sobre les peticions que hi ha hagut del 2003 ençà
	Tram. 314-16536/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació al protocol davant els casos d’Ebola
	Tram. 314-16537/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb el Govern de l’Estat per a la coordinació en els aeroports, els ports i els mitjans de transport amb relació a l’Ebola
	Tram. 314-16538/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha activat el protocol contra l’Ebola
	Tram. 314-16539/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova pilot de prescripció infermera
	Tram. 314-16542/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació amb el Ministeri de Sanitat arran del cas de contagi secundari d’Ebola
	Tram. 314-16657/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols sobre l’Ebola
	Tram. 314-16658/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures concretes per a evitar nous casos de contagi secundari d’Ebola
	Tram. 314-16659/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una pregunta relativa a l’apreciació de l’esperança de vida del pacient en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 314-16670/10
	Resposta del Govern

	Resposta del Govern
	Tram. 314-17003/10
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs de transport sanitari en curs
	Tram. 314-17606/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de convertir el Parc Natural dels Ports en parc nacional
	Tram. 314-17709/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions planificades per Aigües de Catalunya en l’àmbit d’Aigües Ter Llobregat el 2012 i el 2013
	Tram. 314-17728/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions licitades per Aigües de Catalunya en l’àmbit d’Aigües Ter Llobregat el 2012 i el 2013
	Tram. 314-17729/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 314-18013/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’assessors al Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-18021/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de l’avaria d’una màquina de litotrípsia a l’Hospital de Bellvitge
	Tram. 314-18022/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals sanitaris que es vacunen contra la grip
	Tram. 314-18023/10
	Resposta del Govern



	3.	Tramitacions en curs
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	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presumpta situació de fallida econòmica de l’empresa Cedinsa
	Tram. 311-02074/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes adduïdes per l’empresa Cedinsa per a justificar la presumpta situació de fallida econòmica
	Tram. 311-02075/10
	Anunci
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	Tram. 311-02076/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del rescat o de la reversió de la concessió de l’autovia C-17
	Tram. 311-02077/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats econòmics de Cedinsa per l’explotació de l’autovia C-17 del 2010 ençà
	Tram. 311-02078/10
	Anunci
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	Tram. 311-02079/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assumpció del pagament de l’import íntegre de l’amortització dels préstecs concedits pels bancs a Cedinsa
	Tram. 311-02080/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presentació del projecte de llei de l’activitat del comerç, els serveis i les fires
	Tram. 311-02081/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el telèfon d’emergències 112
	Tram. 311-02082/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 del 8 al 10 de desembre de 2014
	Tram. 311-02083/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tecnologia, l’equipament i el protocol d’actuació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-02084/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació en emergències dels coordinadors i els supervisors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 i les condicions laborals de la plantilla d’aquest servei
	Tram. 311-02085/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les armes blanques intervingudes o comissades el 2014
	Tram. 314-18925/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les armes de foc intervingudes o comissades el 2014
	Tram. 314-18926/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en el trajecte patits pels mossos d’esquadra el 2014
	Tram. 314-18927/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en el trajecte patits pels bombers el 2014
	Tram. 314-18928/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atemptats que han patit els mossos d’esquadra el 2014
	Tram. 314-18929/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de l’expedient informatiu relatiu a l’activació dels serveis d’emergències en el cas dels nois morts a les Llosses (Ripollès)
	Tram. 314-18930/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del protocol d’instal·lació de cons a la carretera C-58 el 19 de gener de 2015
	Tram. 314-18931/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del protocol d’instal·lació de cons a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
	Tram. 314-18932/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de separació dels dos sentits de circulació a la carretera C-58
	Tram. 314-18933/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la licitació i l’adjudicació de les obres del CAP Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18934/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques de salut que entraran en el nou model de finançament finalista amb gestió de circuits diagnòstics i sociosanitaris
	Tram. 314-18935/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en vigor del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut
	Tram. 314-18936/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de l’aplicació del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut
	Tram. 314-18937/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi que el nou sistema de pagament comportarà per al Servei Català de la Salut
	Tram. 314-18938/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de l’aplicació del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, en els hospitals que en són proveïdors
	Tram. 314-18939/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els centres com a conseqüència de l’aplicació del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut
	Tram. 314-18940/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de l’aplicació del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, en el pagament de les altes dels hospitals de referència
	Tram. 314-18941/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Servei Català de la Salut per a l’aplicació del nou model de pagament dels serveis sanitaris a cada línia assistencial
	Tram. 314-18942/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les simulacions del Servei Català de la Salut per al nou model de pagament per als centres del Siscat
	Tram. 314-18943/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del capitatiu de cada sector sanitari amb el nou model de pagament del Servei Català de la Salut
	Tram. 314-18944/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis d’aplicació del nou model de pagament del Servei Català de la Salut
	Tram. 314-18945/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries i les funcions que es traspassaran als centres de salut amb el nou model de pagament del Servei Català de la Salut
	Tram. 314-18946/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’introduir millores en els protocols d’emergències
	Tram. 314-18947/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del dispositiu per a rescatar una parella a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18948/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació sobre el rescat d’una parella a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18949/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de la trucada que un jove va fer al 061 per a avisar de la situació en què es trobaven ell i la seva companya en un camí forestal de les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18950/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora d’activació dels serveis d’emergències per a rescatar una parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18951/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora en què els serveis d’emergències van localitzar una parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18952/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos mobilitzats per a rescatar una parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18953/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els serveis d’emergències van interrompre la recerca d’una parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18954/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’algun helicòpter de vol nocturn per a la recerca d’una parella de joves a les Llosses (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18955/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a l’Ajuntament de Campdevànol (Ripollès) amb relació a l’activació dels serveis d’emergències per a rescatar una parella de joves el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18956/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb l’Ajuntament de Campdevànol (Ripollès) de la recerca i el rescat d’una parella de joves a les Llosses el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18957/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de col·laboració al cos de vigilants i voluntaris de protecció civil de Campdevànol (Ripollès) en la recerca d’una parella de joves a les Llosses el 14 de gener de 2015
	Tram. 314-18958/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc mòbil dels parcs de bombers el 2015
	Tram. 314-18959/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc mòbil dels parcs de bombers el 2014
	Tram. 314-18960/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc mòbil dels parcs de bombers el 2013
	Tram. 314-18961/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc mòbil dels parcs de bombers el 2012
	Tram. 314-18962/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc mòbil dels parcs de bombers el 2011
	Tram. 314-18963/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc mòbil dels parcs de bombers el 2010
	Tram. 314-18964/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-18965/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de llits a l’Hospital del Vendrell el Nadal del 2014
	Tram. 314-18966/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de metges de família i infermers per habitant en el període 2010-2014
	Tram. 314-18967/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de metges de família i infermers per habitant a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) en el període 2010-2014
	Tram. 314-18968/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cessament del director gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
	Tram. 314-18969/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials bàsics del 2011 al 2014
	Tram. 314-18970/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones grans del 2011 al 2014
	Tram. 314-18971/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones discapacitades del 2011 al 2014
	Tram. 314-18972/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones amb malaltia mental del 2011 al 2014
	Tram. 314-18973/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a malalts de sida del 2011 al 2014
	Tram. 314-18974/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones en centres sociosanitaris del 2011 al 2014
	Tram. 314-18975/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials per a cuidadors no professionals del 2011 al 2014
	Tram. 314-18976/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones amb drogodependència del 2011 al 2014
	Tram. 314-18977/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a la infància, adolescència i joventut del 2011 al 2014
	Tram. 314-18978/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a dones en situació de violència masclista del 2011 al 2014
	Tram. 314-18979/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió del 2011 al 2014
	Tram. 314-18980/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost de les prestacions econòmiques de la cartera de serveis socials del 2011 al 2014
	Tram. 314-18981/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost de la prestació tecnològica de la cartera de serveis socials del 2011 al 2014
	Tram. 314-18982/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la promoció de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18983/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de venda únics de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18984/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les parades de venda de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18985/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18986/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la recaptació de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18987/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la recaptació de la Grossa de Cap d’Any es destina a la infància
	Tram. 314-18988/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els premis de la Grossa de Cap d’Any que no s’han repartit
	Tram. 314-18989/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera mitjà per a accedir a les residències públiques del 2012 al 2014
	Tram. 314-18990/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran públiques del 2011 al 2014
	Tram. 314-18991/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran concertades del 2011 al 2014
	Tram. 314-18992/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran privades del 2011 al 2014
	Tram. 314-18993/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a garantir la suficiència alimentària dels infants i els adolescents en calendari no escolar del 2012 al 2014
	Tram. 314-18994/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el finançament del programa de teleassistència del 2012 al 2014
	Tram. 314-18995/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de prestacions afectats per l’aplicació de l’Ordre BSF/130/2014
	Tram. 314-18996/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pujada mitjana per l’aplicació de l’Ordre BSF/130/2014
	Tram. 314-18997/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a famílies amb fills menors de tres anys pendents de pagament en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-18998/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d’integració familiar Intress, de Barcelona, el 2014
	Tram. 314-18999/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d’integració familiar Creu Roja, de Barcelona, el 2014
	Tram. 314-19000/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d’integració familiar Infància i Família, de Barcelona, el 2014
	Tram. 314-19001/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d’integració familiar Drecera, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), el 2014
	Tram. 314-19002/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d’integració familiar Cel Obert, de Barcelona, el 2014
	Tram. 314-19003/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d’integració familiar Institut de Reinserció Social, de Barcelona, el 2014
	Tram. 314-19004/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d’integració familiar Fundació Concepció Juvanteny, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 2014
	Tram. 314-19005/10
	Formulació
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