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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la forma jurídica de l’ens públic de 
gestió dels centres sanitaris de dependèn-
cia pública de Lleida
Tram. 314-12208/10

Resposta del Govern
Reg. 76469 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12208/10 us 
informo del següent:

La forma jurídica del nou ens de gestió sanitària a 
Lleida serà pública per voluntat del Govern i d’acord 
amb la Moció 95/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el model de gestió de la salut pública a la Regió Sani-
tària a Lleida. Els serveis jurídics del Departament de 
Salut estan treballant en base al projecte del CatSalut 
de l’any 2009, per concretar-ne la forma jurídica pú-
blica.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones ateses als serveis d’ur-
gències dels hospitals durant els episodis 
de col·lapse
Tram. 314-12225/10

Resposta del Govern
Reg. 76470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12225/10 us 
informo del següent:

L’evolució de les urgències mensuals ateses en el perí-
ode d’hivern d’activació del PIUC es detallen en l’an-

nex. Durant el període de mitjans de gener i principis 
de febrer es va produir una important activitat als ser-
veis d’urgències hospitalaris tant pel que fa a urgènci-
es realitzades com a ingressos. La grip, que va presen-
tar el seu pic epidèmic abans que altres temporades, va 
mostrar una taxa d’incidència moderada (la taxa més 
elevada es va donar a mitjans de gener de 2014 amb un 
registre de més de 422 casos per 100.000 habitants).

Pel que fa a la situació legal de les persones ateses, els 
registres d’activitat d’urgències i de llista d’espera no 
contemplen la situació administrativa dels usuaris. En 
tot cas, la informació es pot extrapolar a partir de les 
dades següents:

– Nombre de TSI de 1r nivell (persones estrangeres 
sense residència legal amb més de 3 mesos i menys 
d’un any d’empadronament): 11.540 (0,15% de la po-
blació)

– Nombre de TSI de 2n nivell (persones estrangeres 
sense residència legal amb més d’un any d’empadro-
nament): 81.675 (1,04% de la població).

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis en vigor de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), amb centres hospitalaris privats
Tram. 314-12226/10

Resposta del Govern
Reg. 76355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12226/10 us 
informo del següent:

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT), presta 
serveis al grup sanitari IDC (Hospital General de Ca-
talunya i Clínica del Vallès) a través de convenis de 
col·laboració i les respectives addendes. Pel que fa a 
l’Hospital General de Catalunya (HGC), s’han signat 
convenis per hemodinàmia, cirurgia vascular, malalt 
crític, neurologia pediàtrica, activitat quirúrgica de ci-
rurgia ortopèdica i traumatologia i activitat quirúrgi-
ca de cirurgia pediàtrica. Amb la Clínica del Vallès, 
s’han signat convenis per activitat quirúrgica i atenció 
a la patologia mèdica. Aquests convenis comporten in-
gressos per a la CSPT, en concret, durant l’any 2013 
van suposar prop de 900.000 euros.
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La CSPT té convenis assistencials amb moltes altres 
entitats, entre les quals destaquen la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers, la Fundació Sanitària de 
Mollet o la Fundació Hospital de Puigcerdà.

En cap cas es tracta de cessió de treballadors sinó de 
prestació de serveis assistencials, ja que és la CSPT 
–a través del seus professionals– la que dirigeix i con-
trola el procés quirúrgic o mèdic. En cap cas els pro-
fessionals responen a ordres de personal directiu aliè 
a la CSPT. Els convenis i les addendes especifiquen el 
volum en hores/jornades de dedicació professional o 
bé l’activitat a realitzar.

Pel que fa a les derivacions als centres del grup sanita-
ri IDC, el CSPT deriva a la Clínica del Vallès pacients 
mèdics des d’urgències i activitat quirúrgica de la llis-
ta d’espera i, a l’Hospital General de Catalunya, paci-
ents mèdics des d’urgències, activitat quirúrgica de la 
llista d’espera, radioteràpia i cardiologia terciària. Les 
dades sobre llistes d’espera per a intervencions quirúr-
giques i proves diagnòstiques estan disponibles al web 
del CatSalut. Cal assenyalar que la llista d’espera per a 
intervencions quirúrgiques s’ha reduït de manera sig-
nificativa respecte a l’any 2010 passant de 9.262 paci-
ents en llista d’espera a 7.402 pacients l’any 2013. Cal 
dir que bona part de la reducció de les llistes d’espe-
ra és atribuïble a l’activitat derivada a aquests centres 
hospitalaris. Pel que fa a les proves complementàries, 
aquests dos centres no reben derivacions.

D’altra banda, la Corporació manté contractes de pro-
visió de materials i serveis amb moltes empreses, que 
han resultat adjudicatàries dels corresponents procedi-
ments de contractació pública a la qual l’entitat subjec-
ta els seus procediments (Reial decret legislatiu 3/2011 
de Text refós de la Llei de contractes del sector públic).

Finalment, en l’annex es recull l’evolució de la contrac-
tació de serveis amb el CatSalut, el llistat de proveï-
dors adjudicataris en els procediments de licitació fi-
nalitzats a l’exercici 2013 i el primer trimestre de 2014.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Moció 79/X, sobre 
la pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 314-12227/10

Resposta del Govern
Reg. 76471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12227/10 us 
informo del següent:

El punt 9 de la Moció 79/X del Parlament de Catalu-
nya insta al Govern a garantir a través d’una instrucció 
l’atenció sanitària pública de qualitat a totes les perso-
nes que viuen a Catalunya i que estableixi els mecanis-
mes adequats per garantir també l’atenció sanitària als 
ciutadans que no han pogut obtenir l’empadronament 
per l’incompliment de la Llei de règim local per part 
d’alguns ajuntaments.

El CatSalut ja ha arbitrat, sense perjudici de la norma-
tiva estatal, els mecanismes necessaris per protegir la 
totalitat de la població que viu a Catalunya, especial-
ment la població més sensible que va quedar fora de 
cobertura amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir 
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millo-
rar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, 
a través d’instruccions i procediments administratius.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs en el període 2003-2013
Tram. 314-12290/10

Resposta del Govern
Reg. 76298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 314-12290/10 i 
314-12291/10 us informo del següent:

Durant el període anterior a l’entrada en vigor de la 
Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de 2010, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
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