
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’evolució del pressupost destinat a salut mental i addiccions 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18483/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la distribució del pressupost per a hospitalitza-
ció i serveis d’atenció ambulatòria en l’àmbit de la salut men-
tal en el període 2009-2013
Tram. 314-18484/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la distribució del pressupost per a entitats pro-
veïdores en l’àmbit de la salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18485/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la distribució del pressupost de salut mental en 
el període 2009-2013 per regions sanitàries
Tram. 314-18486/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del finançament de programes específics de salut 
mental i addiccions en el període 2009-2013
Tram. 314-18487/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la despesa en psicofàrmacs en el període 
2009-2013
Tram. 314-18488/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de la despesa en psicofàrmacs a les unitats 
d’atenció infantojuvenil en el període 2009-2013
Tram. 314-18489/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa global en programes de prevenció de salut mental 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18490/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels recursos destinats al personal de salut mental 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18491/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la despesa en personal assistencial de les uni-
tats d’ingrés hospitalari en el període 2009-2013
Tram. 314-18492/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la despesa en personal assistencial dels ser-
veis d’atenció ambulatòria de salut mental en el període 
2009-2013
Tram. 314-18493/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la despesa en personal assistencial dels ser-
veis d’atenció ambulatòria de salut mental en el període 
2009-2013, per professions
Tram. 314-18494/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la desviació del nombre de professionals de la 
salut mental en el període 2009-2013
Tram. 314-18495/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre de llits en el període 2009-2013
Tram. 314-18496/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre d’ingressos en unitats d’hospi-
talització en el període 2009-2013
Tram. 314-18497/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa als dies d’estada al servei d’urgències en 
el període 2009-2013
Tram. 314-18498/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut men-
tal pel que fa al temps d’espera per a ingressar en una unitat 
hospitalària de desintoxicació en el període 2009-2013
Tram. 314-18499/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut men-
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tal pel que fa al nombre d’ingressos en unitats d’hospitalitza-
ció en el període 2009-2013, per hospitals
Tram. 314-18500/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre d’urgències ateses en el perí-
ode 2009-2013
Tram. 314-18501/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre de temptatives de suïcidi ateses 
pels serveis d’urgències en el període 2009-2013
Tram. 314-18502/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre de suïcidis en el període 2009-
2013
Tram. 314-18503/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa als ingressos en hospitals de dia, psiquià-
trics i generals en el període 2009-2013
Tram. 314-18504/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa a les consultes ambulatòries en el període 
2009-2013
Tram. 314-18505/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa als ingressos en centres de dia i serveis de 
rehabilitació comunitària en el període 2009-2013
Tram. 314-18506/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors epidemiològics del patiment psíquic en l’acti-
vitat assistencial en l’àmbit de la salut mental en el període 
2009-2013
Tram. 314-18507/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a atendre les persones amb malaltia 
mental
Tram. 314-18508/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a prevenir les malalties mentals en els grups de 
població més afectats
Tram. 314-18509/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detecció de l’impacte de la crisi en els infants
Tram. 314-18510/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial i del nombre de llits a les 
unitats d’hospitalització del 2009 ençà
Tram. 314-18648/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a afrontar els efectes de la crisi eco-
nòmica en la salut mental de la població
Tram. 314-18649/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost i els recursos destinats a salut mental i addicci-
ons del 2009 ençà
Tram. 314-18650/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pressupostos i les actuacions dels departaments de Salut i 
Benestar Social i Família del 2009 al 2013
Tram. 314-19269/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
campanya del Pla integral d’urgències al Vallès Occidental 
i sobre les unitats de gestió d’atenció primària de Sabadell
Tram. 314-19869/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els consorcis o les institucions sanitàries públiques que han 
modificat els seus estatuts els darrers quatre anys
Tram. 314-19920/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els consorcis o les institucions sanitàries públiques que han 
modificat la composició dels òrgans de govern els darrers 
quatre anys
Tram. 314-19921/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les unitats clíniques de fatiga crònica i fibromiàlgia del 2006 
ençà
Tram. 314-19948/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les obres de la farmàcia metropolitana de l’Institut 
Català d’Oncologia
Tram. 314-19968/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de les obres de la farmàcia metropolitana de 
l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19969/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que han col·laborat en les obres de la farmàcia me-
tropolitana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19970/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de finançament de les obres de la farmàcia me-
tropolitana de l’Institut Català d’Oncologia assumit per cada 
entitat col·laboradora
Tram. 314-19971/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de finançament de les obres de la farmàcia 
metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia assumit pel 
Govern
Tram. 314-19972/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi de paradigma en la relació amb els proveïdors del 
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Departament de Salut anunciat arran de la inauguració de la 
farmàcia metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19973/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
selecció i els mecanismes de control dels proveïdors de la 
farmàcia metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19974/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat ecològic de les zones humides de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-20067/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost liquidat als centres hospitalaris de l’Institut Ca-
talà de la Salut
Tram. 314-20084/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament del servei de les línies d’autobús 13 i H16 al barri 
de la Marina, de Barcelona
Tram. 314-20185/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 857/X, sobre les obres de millo-
rament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 314-20195/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació Ernest Lluch, de la línia 5 del metro
Tram. 314-20197/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
valors màxims permesos de benzè i butadiè a l’atmosfera
Tram. 314-20200/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
valors de benzè i butadiè detectats a l’atmosfera al Morell, 
Perafort i Puigdelfí (Tarragonès) en el període 2012-2014
Tram. 314-20201/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de la qualitat de l’aire als municipis propers als polí-
gons químics Nord i Sud del Tarragonès
Tram. 314-20203/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació dels ajuntaments, la Universitat Rovira i Vir-
gili, les empreses i les entitats ecologistes en el control de 
la qualitat de l’aire als polígons químics Nord i Sud del Tar-
ragonès
Tram. 314-20204/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de noves estacions de la xarxa de vigilància atmos-
fèrica al Morell, Vilallonga del Camp i la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-20205/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i d’infermers destinats a l’atenció primà-
ria a Lleida
Tram. 314-20216/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i d’infermers destinats a l’atenció primà-
ria a la província de Lleida
Tram. 314-20217/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Equip de Gestió de la Cronicitat 7/24
Tram. 314-20247/10
Resposta del Govern p. 24

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el canvis de programació pre-
vistos a Catalunya Ràdio i a Televisió de Catalunya per a 
l’estiu del 2015
Tram. 322-00339/10
Substanciació p. 24

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre les novetats previstes per a la 
nova temporada a Catalunya Ràdio i a Televisió de Catalunya
Tram. 322-00340/10
Substanciació p. 24

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les negociacions del conveni i 
de la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00341/10
Substanciació p. 24

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la presència de la campanya 
publicitària «Preparats» en els mitjans de comunicació pú-
blica
Tram. 322-00342/10
Substanciació p. 25

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les opinions i els comentaris 
d’alguns professionals de la Corporació
Tram. 322-00343/10
Substanciació p. 25

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment del llibre d’estil 
de la Corporació amb relació a la imparcialitat
Tram. 322-00344/10
Substanciació p. 25

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el projecte de confluència entre 
les redaccions de Catalunya Ràdio i TV3
Tram. 322-00345/10
Substanciació p. 25

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la programació d’àmbit polític 
prevista fins al 27 de setembre de 2015
Tram. 322-00346/10
Substanciació p. 25

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre el pluralisme polític, social i ter-
ritorial en els espais de debat i tertúlia
Tram. 322-00347/10
Substanciació p. 25

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació pressupostària de la 
Corporació i la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00348/10
Substanciació p. 25

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la raó per la qual TV3 no assu-
meix el programa El gran dictat
Tram. 322-00349/10
Substanciació p. 25

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’emissió del reportatge «Andor-
ra, la ruta del contraban» en el programa Sense ficció
Tram. 322-00350/10
Substanciació p. 26

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la devolució de les quotes de 
l’impost sobre el valor afegit deduïble
Tram. 322-00351/10
Substanciació p. 26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els continguts del Ca-
nal 33
Tram. 323-00138/10
Substanciació p. 26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació i els ob-
jectius de la programació de la temporada d’estiu
Tram. 323-00139/10
Substanciació p. 26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb la 
indústria audiovisual
Tram. 323-00140/10
Substanciació p. 26

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius 
de la programació de la temporada d’estiu
Tram. 323-00141/10
Substanciació p. 26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre les audiències del pri-
mer semestre del 2015
Tram. 323-00142/10
Substanciació p. 26

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre el seguiment i les audiènci-
es del festival Primavera Sound
Tram. 323-00143/10
Substanciació p. 26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’oferta cultural del Ca-
nal 33
Tram. 323-00144/10
Substanciació p. 27

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 el canvi en la direcció de l’Escola Mar Nova, de 
Premià de Mar (Maresme)
Tram. 311-02312/10
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la incorporació a la direcció de l’Escola Mar 
Nova, de Premià de Mar (Maresme), d’una persona de fora 
de l’equip directiu
Tram. 311-02313/10
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte educatiu de l’Escola Mar Nova, de Pre-
mià de Mar (Maresme)
Tram. 311-02314/10
Anunci p. 28

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
concursos de comandaments intermedis de l’àmbit peniten-
ciari que va convocar el Departament de Justícia el 2008 i 
el 2010
Tram. 314-20442/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts en hospitals del 2012 ençà
Tram. 314-20443/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts als serveis d’urgències dels hospitals del 
2012 ençà
Tram. 314-20444/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts a les unitats d’intensius dels hospitals del 
2012 ençà
Tram. 314-20445/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts a les unitats de cures pal·liatives dels hos-
pitals del 2012 ençà
Tram. 314-20446/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’equips de pal·liatius hospitalaris
Tram. 314-20447/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts en domicilis del 2012 ençà
Tram. 314-20448/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts en domicilis amb intervenció dels progra-
mes d’atenció domiciliària i equips de suport del 2012 ençà
Tram. 314-20449/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’equips d’atenció domiciliària del 2012 ençà
Tram. 314-20450/10
Formulació p. 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits hospitalaris del 2012 ençà
Tram. 314-20451/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els productes fitosanitaris emprats als espais públics de 
Barcelona
Tram. 314-20452/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència de denúncies per l’ús de productes fitosanitaris 
als espais públics de Barcelona
Tram. 314-20453/10
Formulació p. 32
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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 so-
bre l’evolució del pressupost destinat a salut 
mental i addiccions en el període 2009-2013
Tram. 314-18483/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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-
18483/10 a 314-18510/10 us informo del següent:

En primer terme, quant a la informació relativa als 
concerts amb les entitats proveïdores de salut mental, 
per línia d’atenció, es pot consultar en el Registre de 
Convenis i Contractes del CatSalut, accessible al web 
del CatSalut. Al respecte, cal assenyalar que els paga-
ments de la factura mensual de concerts en els últims 
exercicis han estat condicionats, com altres pagaments 
de la Generalitat de Catalunya, pels fluxos de finan-
çament del Govern de l’Estat. És per això que en al-
guns moments s’han produït endarreriments per sobre 
del venciment normal de la facturació. L’evolució del 
nombre de facturacions mensuals ajornades en els úl-
tims anys es mostra a l’annex.

En relació a l’ingrés a les Unitats Hospitalàries de De-
sintoxicació a Catalunya, la mitjana del temps d’espera 
és de 15 dies, un cop es sol·licita des d’un centre d’aten-
ció i seguiment a les drogodependències (CAS).

En quant a la detecció del patiment psíquic i l’impac-
te de la crisi sobre la població, cal assenyalar que el 
principal instrument per conèixer l’estat de salut de 
la població és l’Enquesta de Salut de Catalunya (ES-
CA), que el Departament de Salut realitza de forma 
sistemàtica (disponible a l’enllaç: http://salutweb.gen-
cat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/en-
questes/enquesta_salut_catalunya). Així mateix, des 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, es 
va crear l’Observatori sobre els efectes de la crisi en la 
salut de la població amb l’objectiu de fer un seguiment 
estret dels principals indicadors de salut de la població 
(estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidèn-
cia de determinades malalties) i analitzar-ne la seva 
evolució (disponible a l’enllaç: http://observatorisalut.
gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-
en-salut/detall/informe/inici/). A més, el Mapa inte-

gral de serveis de salut mental permet disposar d’una 
llista d’indicadors sociodemogràfics que han demos-
trat tenir una relació més directa sobre la morbiditat 
psiquiàtrica i l’ús de serveis de salut mental, com ara 
la densitat de població, l’índex de dependència, l’índex 
d’envelliment, la taxa d’immigració, la taxa de perso-
nes que viuen soles i la taxa d’atur.

A les necessitats identificades a través de l’anàlisi dels 
efectes de la crisi, se’ls dóna resposta a través del Pla 
Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), que 
recull les línies d’actuació transversals i interdiscipli-
nàries per a l’abordatge dels problemes de salut a tra-
vés de la coordinació de les accions que incideixen en 
la salut de la població i que són competència dels di-
versos departaments. Entre les àrees d’actuació dirigi-
des a minimitzar l’impacte de les desigualtats socioe-
conòmiques en la salut es troben les següents: prevenir 
i millorar els problemes de salut mitjançant una actua-
ció coordinada intensiva dels serveis d’ocupació, salut 
i de serveis socials, en zones d’especial concentració 
d’atur; incorporar la visió salut en la valoració d’ajuts a 
l’habitatge en situacions d’emergència econòmica, so-
cial i altres casos amb necessitats especials; millorar 
la col·laboració entre els serveis socials bàsics i l’aten-
ció primària de salut; i contribuir a preservar la salut 
mental mitjançant el foment de la protecció i la pro-
moció de la salut comunitària en persones en situació 
de vulnerabilitat.

El Departament de Salut, a través del Pla director de 
salut mental i addicions, desenvolupa les actuacions en 
l’àmbit de l’atenció a la salut mental d’acord amb un 
marc de treball basat en un Pla estratègic amb objec-
tius, com ara: potenciar la promoció de la salut mental, 
la prevenció de les malalties mentals i la lluita contra 
l’estigma; promoure un sistema d’atenció més orien-
tat a la prevenció i atenció de la cronicitat; potenciar 
un sistema transversal i integrat més resolutiu des dels 
primers nivells assistencials i en el territori; promoure 
l’atenció integral a les persones amb problemes de sa-
lut mental (Pla d’Atenció Integral a les persones amb 
trastorn mental greu (TMG) i addiccions); i millorar 
l’efectivitat i l’eficiència mitjançant el coneixement clí-
nic, la recerca, la innovació, el desenvolupament de les 
TIC i d’altres instruments de gestió en el sector.

Així mateix, el Departament de Salut està desplegant 
la cartera de serveis de salut mental i addiccions a 
l’atenció primària de salut amb l’objectiu de millorar 
la prevenció, la detecció precoç i l’atenció a les per-
sones amb trastorns mentals no greus i l’atenció a la 
patologia orgànica associada a les persones amb tras-
torns mentals severs (TMS). En l’àmbit de l’atenció 
especialitzada s’ha desenvolupat el Codi Risc Suïci-
di, amb l’objectiu d’identificar precoçment les perso-
nes en risc, millorar la coordinació entre equipaments 
sanitaris (SEM, Sanitat Respon, urgències, hospitalit-
zació), seguiment telefònic i atenció prioritària en els 
serveis de salut mental. Actualment està implantat en 

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/enquesta_salut_catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/enquesta_salut_catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/enquesta_salut_catalunya
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/inici/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/inici/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/inici/
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el 40% del territori (Lleida, Tarragona, Barcelona Ciu-
tat i Vallès Occidental Est) i està previst que s’esten-
gui a tot Catalunya durant l’any 2015. En l’àmbit de 
la prevenció i l’atenció a la cronicitat s’han definit les 
bases conceptuals que defineixen el model d’atenció al 
Pacient Crònic Complex en Salut Mental (PCC-SM), 
i s’han definit accions concretes i específiques per a 
l’atenció a la complexitat en població infantil i juvenil 
en l’àmbit de la salut mental.

A més, el Departament de Salut, en el marc del Pla 
integral d’atenció a les persones amb trastorn men-
tal i addiccions, ha dut a terme el desplegament del 
programa de lluita contra l’estigma; la integració de 
les intervencions dels serveis de salut, socials i edu-
catius de la petita infància, població escolar i adoles-
cència; el desenvolupament del Pla d’atenció integral a 
les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) - 
en l’actualitat, estan en funcionament 7 Unitats Fun-
cionals que són: Cerdanyola, Girona, L’Hospitalet de 
Llobregat, Sabadell, Sarrià-Sant Gervasi, Tarragona 
i Terrassa; la revisió i actualització dels protocols de 
col·laboració amb la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA); l’abordatge inte-
gral sanitari i educatiu d’atenció als trastorns per dè-
ficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH); garantir la 
correcta aplicació del protocol d’actuació per a l’aten-
ció a les urgències, els trasllats i els ingressos involun-
taris urgents; el desplegament de la cartera de serveis 
d’atenció a les famílies («Projecte Activa’t»); el proto-
col d’accés als serveis d’habitatge per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia; i el projecte 
d’inserció laboral en empreses ordinàries en un pro-
jecte de col·laboració amb el Dartmouth Psychiatric 
Research Center.

El Departament de Benestar Social i Família ha des-
envolupat, en el marc de la lluita contra la pobresa in-
fantil, mesures com ara el suport a les famílies mit-
jançant les prestacions econòmiques per naixement, 
adopció, tutela o acolliment, sotmeses a nivell de ren-
da de la unitat familiar (enguany s’han incrementat 
els topalls de renda); elaborar i implementar el mo-
del català de serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial, per a infants i adolescents en situació de 
risc i les seves famílies; mantenir les prestacions per a 
infants i adolescents en risc vinculades al compromís 
socioeducatiu; intensificar els programes de suport a 
la vida autònoma per a joves tutelats i extutelats atesos 
en el sistema de protecció; donar suport a les famílies 
situació de precarietat econòmica a través del paga-
ment del fons de garantia de pensions i prestacions; 
continuar reforçant el conjunt de mesures destinades 
a infants i joves de famílies vulnerables durant l’es-
tiu per combatre la pobresa infantil; desenvolupar el 
Servei d’Atenció a les Famílies; creació del programa 
«Àpats en família»; seguir desenvolupant el progra-
ma «Créixer en família» per tal de millorar el suport i 
l’orientació a les famílies en temes de parentalitat po-
sitiva; i reforçar la convocatòria extraordinària de sub-

vencions a entitats per a atendre famílies amb fills en 
situació de vulnerabilitat.

Finalment, la resta de la informació sol·licitada es 
mostra a l’annex. Així mateix, l’activitat de la xarxa 
d’atenció i dels recursos assistencials de la salut men-
tal, tant ambulatòria com hospitalària, es recull a la 
memòria anual del Servei Català de la Salut (CatSa-
lut), disponible a l’enllaç: http://catsalut.gencat.cat/ca/
coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anu-
al-catsalut/.

Barcelona, 15 de juny 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la distribució del pressu-
post per a hospitalització i serveis d’atenció 
ambulatòria en l’àmbit de la salut mental en 
el període 2009-2013
Tram. 314-18484/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la distribució del pressu-
post per a entitats proveïdores en l’àmbit de 
la salut mental en el període 2009-2013
Tram. 314-18485/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anual-catsalut/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anual-catsalut/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anual-catsalut/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la distribució del pres-
supost de salut mental en el període 2009-
2013 per regions sanitàries
Tram. 314-18486/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del finançament de progra-
mes específics de salut mental i addiccions 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18487/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en psicofàr-
macs en el període 2009-2013
Tram. 314-18488/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en psicofàr-
macs a les unitats d’atenció infantojuvenil en 
el període 2009-2013
Tram. 314-18489/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la despesa global en programes de pre-
venció de salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18490/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels recursos destinats al 
personal de salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18491/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en personal 
assistencial de les unitats d’ingrés hospita-
lari en el període 2009-2013
Tram. 314-18492/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en personal 
assistencial dels serveis d’atenció ambu-
latòria de salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18493/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en personal 
assistencial dels serveis d’atenció ambu-
latòria de salut mental en el període 2009-
2013, per professions
Tram. 314-18494/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la desviació del nombre 
de professionals de la salut mental en el pe-
ríode 2009-2013
Tram. 314-18495/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre de llits en el període 2009-2013
Tram. 314-18496/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre d’ingressos en unitats d’hospitalització 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18497/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa als dies 
d’estada al servei d’urgències en el període 
2009-2013
Tram. 314-18498/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al temps 
d’espera per a ingressar en una unitat hospi-
talària de desintoxicació en el període 2009-
2013
Tram. 314-18499/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre d’ingressos en unitats d’hospitalització 
en el període 2009-2013, per hospitals
Tram. 314-18500/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre d’urgències ateses en el període 2009-
2013
Tram. 314-18501/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre de temptatives de suïcidi ateses pels 
serveis d’urgències en el període 2009-2013
Tram. 314-18502/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre de suïcidis en el període 2009-2013
Tram. 314-18503/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa als in-
gressos en hospitals de dia, psiquiàtrics i 
generals en el període 2009-2013
Tram. 314-18504/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial 
en l’àmbit de la salut mental pel que fa a les 
consultes ambulatòries en el període 2009-
2013
Tram. 314-18505/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.



3 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 619

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial 
en l’àmbit de la salut mental pel que fa als 
ingressos en centres de dia i serveis de re-
habilitació comunitària en el període 2009-
2013
Tram. 314-18506/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors epidemiològics del pa-
timent psíquic en l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18507/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a atendre 
les persones amb malaltia mental
Tram. 314-18508/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a prevenir les malal-
ties mentals en els grups de població més 
afectats
Tram. 314-18509/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detecció de l’impacte de la crisi en 
els infants
Tram. 314-18510/10

Resposta del Govern
Reg. 119823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial i 
del nombre de llits a les unitats d’hospitalit-
zació del 2009 ençà
Tram. 314-18648/10

Resposta del Govern
Reg. 119824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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-
18648/10 a 314-18650/10 us informo del següent:

En primer terme, quant a la informació relativa als 
concerts amb les entitats proveïdores de salut mental, 
per línia d’atenció, es pot consultar en el Registre de 
Convenis i Contractes del CatSalut, accessible al web 
del CatSalut. Al respecte, cal assenyalar que els paga-
ments de la factura mensual de concerts en els últims 
exercicis han estat condicionats, com altres pagaments 
de la Generalitat de Catalunya, pels fluxos de finan-
çament del Govern de l’Estat. És per això que en al-
guns moments s’han produït endarreriments per sobre 
del venciment normal de la facturació. L’evolució del 
nombre de facturacions mensuals ajornades en els úl-
tims anys es mostra a l’annex.
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En relació a l’ingrés a les Unitats Hospitalàries de Des-
intoxicació a Catalunya, la mitjana del temps d’espera 
és de 15 dies, un cop es sol·licita des d’un centre d’aten-
ció i seguiment a les drogodependències (CAS).

En quant a la detecció del patiment psíquic i l’impac-
te de la crisi sobre la població, cal assenyalar que el 
principal instrument per conèixer l’estat de salut de 
la població és l’Enquesta de Salut de Catalunya (ES-
CA), que el Departament de Salut realitza de forma 
sistemàtica (disponible a l’enllaç: http://salutweb.gen-
cat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/en-
questes/enquesta_salut_catalunya). Així mateix, des 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, es 
va crear l’Observatori sobre els efectes de la crisi en la 
salut de la població amb l’objectiu de fer un seguiment 
estret dels principals indicadors de salut de la població 
(estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidèn-
cia de determinades malalties) i analitzar-ne la seva 
evolució (disponible a l’enllaç: http://observatorisalut.
gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-
en-salut/detall/informe/inici/). A més, el Mapa inte-
gral de serveis de salut mental permet disposar d’una 
llista d’indicadors sociodemogràfics que han demos-
trat tenir una relació més directa sobre la morbiditat 
psiquiàtrica i l’ús de serveis de salut mental, com ara 
la densitat de població, l’índex de dependència, l’índex 
d’envelliment, la taxa d’immigració, la taxa de perso-
nes que viuen soles i la taxa d’atur.

A les necessitats identificades a través de l’anàlisi dels 
efectes de la crisi, se’ls dóna resposta a través del Pla 
Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), que 
recull les línies d’actuació transversals i interdiscipli-
nàries per a l’abordatge dels problemes de salut a tra-
vés de la coordinació de les accions que incideixen en 
la salut de la població i que són competència dels di-
versos departaments. Entre les àrees d’actuació dirigi-
des a minimitzar l’impacte de les desigualtats socioe-
conòmiques en la salut es troben les següents: prevenir 
i millorar els problemes de salut mitjançant una actua-
ció coordinada intensiva dels serveis d’ocupació, salut 
i de serveis socials, en zones d’especial concentració 
d’atur; incorporar la visió salut en la valoració d’ajuts a 
l’habitatge en situacions d’emergència econòmica, so-
cial i altres casos amb necessitats especials; millorar 
la col·laboració entre els serveis socials bàsics i l’aten-
ció primària de salut; i contribuir a preservar la salut 
mental mitjançant el foment de la protecció i la pro-
moció de la salut comunitària en persones en situació 
de vulnerabilitat.

El Departament de Salut, a través del Pla director de 
salut mental i addicions, desenvolupa les actuacions en 
l’àmbit de l’atenció a la salut mental d’acord amb un 
marc de treball basat en un Pla estratègic amb objec-
tius, com ara: potenciar la promoció de la salut mental, 
la prevenció de les malalties mentals i la lluita contra 
l’estigma; promoure un sistema d’atenció més orien-
tat a la prevenció i atenció de la cronicitat; potenciar 

un sistema transversal i integrat més resolutiu des dels 
primers nivells assistencials i en el territori; promoure 
l’atenció integral a les persones amb problemes de sa-
lut mental (Pla d’Atenció Integral a les persones amb 
trastorn mental greu (TMG) i addiccions); i millorar 
l’efectivitat i l’eficiència mitjançant el coneixement clí-
nic, la recerca, la innovació, el desenvolupament de les 
TIC i d’altres instruments de gestió en el sector.

Així mateix, el Departament de Salut està desplegant 
la cartera de serveis de salut mental i addiccions a 
l’atenció primària de salut amb l’objectiu de millorar 
la prevenció, la detecció precoç i l’atenció a les per-
sones amb trastorns mentals no greus i l’atenció a la 
patologia orgànica associada a les persones amb tras-
torns mentals severs (TMS). En l’àmbit de l’atenció 
especialitzada s’ha desenvolupat el Codi Risc Suïci-
di, amb l’objectiu d’identificar precoçment les perso-
nes en risc, millorar la coordinació entre equipaments 
sanitaris (SEM, Sanitat Respon, urgències, hospitalit-
zació), seguiment telefònic i atenció prioritària en els 
serveis de salut mental. Actualment està implantat en 
el 40% del territori (Lleida, Tarragona, Barcelona Ciu-
tat i Vallès Occidental Est) i està previst que s’esten-
gui a tot Catalunya durant l’any 2015. En l’àmbit de 
la prevenció i l’atenció a la cronicitat s’han definit les 
bases conceptuals que defineixen el model d’atenció al 
Pacient Crònic Complex en Salut Mental (PCC-SM), 
i s’han definit accions concretes i específiques per a 
l’atenció a la complexitat en població infantil i juvenil 
en l’àmbit de la salut mental.

A més, el Departament de Salut, en el marc del Pla 
integral d’atenció a les persones amb trastorn men-
tal i addiccions, ha dut a terme el desplegament del 
programa de lluita contra l’estigma; la integració de 
les intervencions dels serveis de salut, socials i edu-
catius de la petita infància, població escolar i adoles-
cència; el desenvolupament del Pla d’atenció integral a 
les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) - 
en l’actualitat, estan en funcionament 7 Unitats Fun-
cionals que són: Cerdanyola, Girona, L’Hospitalet de 
Llobregat, Sabadell, Sarrià-Sant Gervasi, Tarragona 
i Terrassa; la revisió i actualització dels protocols de 
col·laboració amb la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA); l’abordatge inte-
gral sanitari i educatiu d’atenció als trastorns per dè-
ficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH); garantir la 
correcta aplicació del protocol d’actuació per a l’aten-
ció a les urgències, els trasllats i els ingressos involun-
taris urgents; el desplegament de la cartera de serveis 
d’atenció a les famílies («Projecte Activa’t»); el proto-
col d’accés als serveis d’habitatge per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia; i el projecte 
d’inserció laboral en empreses ordinàries en un pro-
jecte de col·laboració amb el Dartmouth Psychiatric 
Research Center.

El Departament de Benestar Social i Família ha des-
envolupat, en el marc de la lluita contra la pobresa in-

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/enquesta_salut_catalunya
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fantil, mesures com ara el suport a les famílies mit-
jançant les prestacions econòmiques per naixement, 
adopció, tutela o acolliment, sotmeses a nivell de ren-
da de la unitat familiar (enguany s’han incrementat 
els topalls de renda); elaborar i implementar el mo-
del català de serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial, per a infants i adolescents en situació de 
risc i les seves famílies; mantenir les prestacions per a 
infants i adolescents en risc vinculades al compromís 
socioeducatiu; intensificar els programes de suport a 
la vida autònoma per a joves tutelats i extutelats atesos 
en el sistema de protecció; donar suport a les famílies 
situació de precarietat econòmica a través del paga-
ment del fons de garantia de pensions i prestacions; 
continuar reforçant el conjunt de mesures destinades 
a infants i joves de famílies vulnerables durant l’es-
tiu per combatre la pobresa infantil; desenvolupar el 
Servei d’Atenció a les Famílies; creació del programa 
«Àpats en família»; seguir desenvolupant el progra-
ma «Créixer en família» per tal de millorar el suport i 
l’orientació a les famílies en temes de parentalitat po-
sitiva; i reforçar la convocatòria extraordinària de sub-
vencions a entitats per a atendre famílies amb fills en 
situació de vulnerabilitat.

Finalment, la resta de la informació sol·licitada es 
mostra a l’annex. Així mateix, l’activitat de la xarxa 
d’atenció i dels recursos assistencials de la salut men-
tal, tant ambulatòria com hospitalària, es recull a la 
memòria anual del Servei Català de la Salut (CatSa-
lut), disponible a l’enllaç: http://catsalut.gencat.cat/ca/
coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anu-
al-catsalut/.

Barcelona, 15 de juny 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a afrontar 
els efectes de la crisi econòmica en la salut 
mental de la població
Tram. 314-18649/10

Resposta del Govern
Reg. 119824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18648/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost i els recursos destinats 
a salut mental i addiccions del 2009 ençà
Tram. 314-18650/10

Resposta del Govern
Reg. 119824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18648/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pressupostos i les actuacions dels 
departaments de Salut i Benestar Social i 
Família del 2009 al 2013
Tram. 314-19269/10

Resposta del Govern
Reg. 119825 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-19269/10 us 
informo del següent:

En primer terme, quant a la informació relativa als 
concerts amb les entitats proveïdores de salut mental, 
per línia d’atenció, es pot consultar en el Registre de 
Convenis i Contractes del CatSalut, accessible al web 
del CatSalut. Al respecte, cal assenyalar que els paga-
ments de la factura mensual de concerts en els últims 
exercicis han estat condicionats, com altres pagaments 
de la Generalitat de Catalunya, pels fluxos de finan-
çament del Govern de l’Estat. És per això que en al-
guns moments s’han produït endarreriments per sobre 
del venciment normal de la facturació. L’evolució del 
nombre de facturacions mensuals ajornades en els úl-
tims anys es mostra a l’annex.

En relació a l’ingrés a les Unitats Hospitalàries de De-
sintoxicació a Catalunya, la mitjana del temps d’espera 
és de 15 dies, un cop es sol·licita des d’un centre d’aten-
ció i seguiment a les drogodependències (CAS).

En quant a la detecció del patiment psíquic i l’impac-
te de la crisi sobre la població, cal assenyalar que el 
principal instrument per conèixer l’estat de salut de 
la població és l’Enquesta de Salut de Catalunya (ES-
CA), que el Departament de Salut realitza de forma 
sistemàtica (disponible a l’enllaç: http://salutweb.gen-
cat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/en-
questes/enquesta_salut_catalunya). Així mateix, des 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, es 
va crear l’Observatori sobre els efectes de la crisi en la 
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salut de la població amb l’objectiu de fer un seguiment 
estret dels principals indicadors de salut de la població 
(estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidèn-
cia de determinades malalties) i analitzar-ne la seva 
evolució (disponible a l’enllaç: http://observatorisalut.
gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-
en-salut/detall/informe/inici/). A més, el Mapa inte-
gral de serveis de salut mental permet disposar d’una 
llista d’indicadors sociodemogràfics que han demos-
trat tenir una relació més directa sobre la morbiditat 
psiquiàtrica i l’ús de serveis de salut mental, com ara 
la densitat de població, l’índex de dependència, l’índex 
d’envelliment, la taxa d’immigració, la taxa de perso-
nes que viuen soles i la taxa d’atur.

A les necessitats identificades a través de l’anàlisi dels 
efectes de la crisi, se’ls dóna resposta a través del Pla 
Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), que 
recull les línies d’actuació transversals i interdiscipli-
nàries per a l’abordatge dels problemes de salut a tra-
vés de la coordinació de les accions que incideixen en 
la salut de la població i que són competència dels di-
versos departaments. Entre les àrees d’actuació dirigi-
des a minimitzar l’impacte de les desigualtats socioe-
conòmiques en la salut es troben les següents: prevenir 
i millorar els problemes de salut mitjançant una actua-
ció coordinada intensiva dels serveis d’ocupació, salut 
i de serveis socials, en zones d’especial concentració 
d’atur; incorporar la visió salut en la valoració d’ajuts a 
l’habitatge en situacions d’emergència econòmica, so-
cial i altres casos amb necessitats especials; millorar 
la col·laboració entre els serveis socials bàsics i l’aten-
ció primària de salut; i contribuir a preservar la salut 
mental mitjançant el foment de la protecció i la pro-
moció de la salut comunitària en persones en situació 
de vulnerabilitat.

El Departament de Salut, a través del Pla director de 
salut mental i addicions, desenvolupa les actuacions en 
l’àmbit de l’atenció a la salut mental d’acord amb un 
marc de treball basat en un Pla estratègic amb objec-
tius, com ara: potenciar la promoció de la salut mental, 
la prevenció de les malalties mentals i la lluita contra 
l’estigma; promoure un sistema d’atenció més orien-
tat a la prevenció i atenció de la cronicitat; potenciar 
un sistema transversal i integrat més resolutiu des dels 
primers nivells assistencials i en el territori; promoure 
l’atenció integral a les persones amb problemes de sa-
lut mental (Pla d’Atenció Integral a les persones amb 
trastorn mental greu (TMG) i addiccions); i millorar 
l’efectivitat i l’eficiència mitjançant el coneixement clí-
nic, la recerca, la innovació, el desenvolupament de les 
TIC i d’altres instruments de gestió en el sector.

Així mateix, el Departament de Salut està desplegant 
la cartera de serveis de salut mental i addiccions a 
l’atenció primària de salut amb l’objectiu de millorar 
la prevenció, la detecció precoç i l’atenció a les per-
sones amb trastorns mentals no greus i l’atenció a la 
patologia orgànica associada a les persones amb tras-

torns mentals severs (TMS). En l’àmbit de l’atenció 
especialitzada s’ha desenvolupat el Codi Risc Suïci-
di, amb l’objectiu d’identificar precoçment les perso-
nes en risc, millorar la coordinació entre equipaments 
sanitaris (SEM, Sanitat Respon, urgències, hospitalit-
zació), seguiment telefònic i atenció prioritària en els 
serveis de salut mental. Actualment està implantat en 
el 40% del territori (Lleida, Tarragona, Barcelona Ciu-
tat i Vallès Occidental Est) i està previst que s’esten-
gui a tot Catalunya durant l’any 2015. En l’àmbit de 
la prevenció i l’atenció a la cronicitat s’han definit les 
bases conceptuals que defineixen el model d’atenció al 
Pacient Crònic Complex en Salut Mental (PCC-SM), 
i s’han definit accions concretes i específiques per a 
l’atenció a la complexitat en població infantil i juvenil 
en l’àmbit de la salut mental.

A més, el Departament de Salut, en el marc del Pla 
integral d’atenció a les persones amb trastorn men-
tal i addiccions, ha dut a terme el desplegament del 
programa de lluita contra l’estigma; la integració de 
les intervencions dels serveis de salut, socials i edu-
catius de la petita infància, població escolar i adoles-
cència; el desenvolupament del Pla d’atenció integral a 
les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) - 
en l’actualitat, estan en funcionament 7 Unitats Fun-
cionals que són: Cerdanyola, Girona, L’Hospitalet de 
Llobregat, Sabadell, Sarrià-Sant Gervasi, Tarragona 
i Terrassa; la revisió i actualització dels protocols de 
col·laboració amb la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA); l’abordatge inte-
gral sanitari i educatiu d’atenció als trastorns per dè-
ficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH); garantir la 
correcta aplicació del protocol d’actuació per a l’aten-
ció a les urgències, els trasllats i els ingressos involun-
taris urgents; el desplegament de la cartera de serveis 
d’atenció a les famílies («Projecte Activa’t»); el proto-
col d’accés als serveis d’habitatge per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia; i el projecte 
d’inserció laboral en empreses ordinàries en un pro-
jecte de col·laboració amb el Dartmouth Psychiatric 
Research Center.

El Departament de Benestar Social i Família ha des-
envolupat, en el marc de la lluita contra la pobresa in-
fantil, mesures com ara el suport a les famílies mit-
jançant les prestacions econòmiques per naixement, 
adopció, tutela o acolliment, sotmeses a nivell de ren-
da de la unitat familiar (enguany s’han incrementat 
els topalls de renda); elaborar i implementar el mo-
del català de serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial, per a infants i adolescents en situació de 
risc i les seves famílies; mantenir les prestacions per a 
infants i adolescents en risc vinculades al compromís 
socioeducatiu; intensificar els programes de suport a 
la vida autònoma per a joves tutelats i extutelats atesos 
en el sistema de protecció; donar suport a les famílies 
situació de precarietat econòmica a través del paga-
ment del fons de garantia de pensions i prestacions; 
continuar reforçant el conjunt de mesures destinades 

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/inici/
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a infants i joves de famílies vulnerables durant l’es-
tiu per combatre la pobresa infantil; desenvolupar el 
Servei d’Atenció a les Famílies; creació del programa 
«Àpats en família»; seguir desenvolupant el progra-
ma «Créixer en família» per tal de millorar el suport i 
l’orientació a les famílies en temes de parentalitat po-
sitiva; i reforçar la convocatòria extraordinària de sub-
vencions a entitats per a atendre famílies amb fills en 
situació de vulnerabilitat.

Finalment, la resta de la informació sol·licitada es 
mostra a l’annex. Així mateix, l’activitat de la xarxa 
d’atenció i dels recursos assistencials de la salut men-
tal, tant ambulatòria com hospitalària, es recull a la 
memòria anual del Servei Català de la Salut (CatSa-
lut), disponible a l’enllaç: http://catsalut.gencat.cat/ca/
coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anu-
al-catsalut/.

Barcelona, 15 de juny 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la campanya del Pla integral d’urgèn-
cies al Vallès Occidental i sobre les unitats 
de gestió d’atenció primària de Sabadell
Tram. 314-19869/10

Resposta del Govern
Reg. 119829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-19869/10 us 
informo del següent:

El Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC), que 
es du a terme pel CatSalut amb la col·laboració dels 
centres de la xarxa sanitària pública de Catalunya, és 
un dispositiu que reforça els recursos assistencials ha-
bituals en les èpoques de més demanda d’atenció sa-
nitària. El PIUC s’activa anualment entre l’1 de de-
sembre i el 31 de març i integra el conjunt d’accions 
previstes en els plans d’urgències territorials que ela-
boren les regions sanitàries, que al seu torn recullen 
les actuacions dels plans operatius d’urgències dels 
centres d’atenció primària i hospitalària, amb l’objec-
tiu final d’adequar els serveis a les necessitats assis-
tencials. Cada any preveu una adequació i ampliació 
de l’oferta a tots els nivells assistencials segons els ter-
ritoris.

A la zona del Vallès Occidental no s’ha fet cap reforç de 
la contractació per donar cobertura al PIUC en l’àmbit 
de l’atenció primària. Cada equip d’atenció primària dis-
posa d’uns recursos econòmics, assignats de forma equi-
tativa en tot el territori, per donar cobertura a totes les 
despeses que generen, incloses les de gestió de personal. 
Tenint en compte que cada unitat té la capacitat de de-
cidir, en base al principi d’autonomia de gestió i sem-
pre atenent al marc legislatiu vigent, sobre com utilitza 
aquests recursos, és cada Direcció qui determina com 
dóna la cobertura necessària durant el període d’incre-
ment de pressió assistencial. En alguns casos s’ha optat 
per fer una cobertura centralitzada que ha donat servei 
a la població de referència de diversos CAP i, en d’al-
tres, s’ha fet amb professionals del propi equip, prenent 
en tots els casos les mesures organitzatives adients tant 
per garantir l’adequada atenció al pacient com per man-
tenir les condicions de salut laboral dels professionals.

Actualment s’està produint un canvi de paradigma a 
la societat i a les organitzacions: canvis molt ràpids en 
l’entorn, major complexitat dels problemes del pacient, 
domini de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació, xarxes col·laboratives com a nous models de 
treball, etc. En conseqüència, es fa necessari el desen-
volupament de noves formes organitzatives que facili-
tin una adaptació ràpida i eficient com les UGAP (Uni-
tat de Gestió Assistencial de Primària). Una UGAP és 
una agrupació funcional de direcció d’equips d’atenció 
primària que permet donar resposta a les necessitats 
de la població de referència implementant els proces-
sos assistencials de manera que s’optimitza la gestió 
del coneixement dels professionals.

Quant al sou i als complements que es cobren, aquests 
poden ser consultats a les taules retributives vigents del 
personal estatutari de les institucions sanitàries de l’Ins-
titut Català de la Salut que estan actualment publicades.

Pel que fa a la població de MUTUAM, és l’autori-
tat sanitària qui fa l’encàrrec a l’Institut Català de la 
Salut d’assumir l’atenció primària dels assegurats de 
MUTUAM. Cal recordar que l’any 2008, el CatSalut, 
va iniciar un procés d’anàlisi de l’activitat, conjunta-
ment amb Mutuam, després d’observar que la seva ba-
se associativa havia anat disminuint significativament 
al llarg dels anys, per tal d’adequar progressivament 
les activitats a les necessitats i organització del siste-
ma sanitari públic. En base al conveni de col·laboració 
que el CatSalut té subscrit amb Mutuam des de l’any 
1988, es va assegurar la continuïtat de la prestació que 
tot el col·lectiu d’usuaris rebia de Mutuam a través de 
la xarxa assistencial pública. En aquest sentit, el mo-
del sanitari públic de prestació de l’atenció primària és 
de base territorial i, per tant, la reassignació d’usuaris 
s’ha anat fent en funció del seu domicili.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anual-catsalut/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anual-catsalut/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informes-memories-activitat/ma-anual-catsalut/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els consorcis o les institucions sani-
tàries públiques que han modificat els seus 
estatuts els darrers quatre anys
Tram. 314-19920/10

Resposta del Govern
Reg. 119830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-19920/10 i 
314-19921/10 us informo del següent:

La informació sol·licitada es mostra a l’annex.

Barcelona, 10 de juny 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els consorcis o les institucions sanità-
ries públiques que han modificat la compo-
sició dels òrgans de govern els darrers qua-
tre anys
Tram. 314-19921/10

Resposta del Govern
Reg. 119830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19920/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les unitats clíniques de fatiga crònica i 
fibromiàlgia del 2006 ençà
Tram. 314-19948/10

Resposta del Govern
Reg. 119831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-19948/10 us 
informo del següent:

L’any 2009, el Departament de Salut va endegar la im-
plementació d’unitats hospitalàries especialitzades 
(UHE) per al tractament de persones malaltes amb 
aquestes síndromes de sensibilització central (SSC). 
Les unitats es van definir a partir la Resolució 203/VIII 
amb l’objectiu d’implantar un model assistencial que 
millorés l’atenció d’aquests pacients. Les UHE en fun-
cionament es mostren a l’annex.

Des de la definició inicial de 2009 i 2010, quan s’ini-
cia el seu desplegament operatiu en virtut de l’Ordre 
SLT/115/2010, de 18 de febrer, per la qual es regulen 
determinats aspectes de les unitats hospitalàries espe-
cialitzades (UHE) en el diagnòstic i tractament de la 
fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, les UHE 
han anat desenvolupant progressivament la seves fun-
cions en el territori, si bé ho han fet de manera molt 
variable. Diversos motius expliquen aquesta variabi-
litat, com ara les característiques d’aquestes malalties 
(simptomatologia inespecífica com ara dolor, fatiga o 
insomni que fan que el diagnòstic i maneig sigui com-
plex), l’adaptació de la Resolució 203/VIII a la realitat 
del territori, les característiques tècniques dels profes-
sionals sanitaris que atenen a aquests pacients, l’orga-
nització de les pròpies unitats, o les expectatives gene-
rades en els propis pacients.

Encara que es disposa d’informació sobre primeres vi-
sites realitzades i pacients atesos els anys 2013 i 2014, 
aquest desenvolupament variable de les UHE ha di-
ficultat fins ara l’obtenció d’informació sobre la seva 
activitat assistencial en termes comparables, fent molt 
difícil establir comparacions entre unitats o traçar sè-
ries evolutives prou sòlides. Més enllà dels aspectes 
relatius a la disponibilitat de dades, aquesta variabili-
tat en el funcionament de les UHE ha generat graus de 
satisfacció entre els pacients també desiguals, essent 
necessària una revisió i millora de l’atenció a la fibro-
miàlgia, la síndrome de fatiga crònica i, ara també, la 
sensibilitat química múltiple. El Departament de Sa-
lut ha estat treballant conjuntament amb la Plataforma 
Familiars FM-SFC i l’Associació Catalana d’Afectats 
de Fibromiàlgia-ACAF, per a solucionar algunes de 
les mancances identificades i donar una millor respos-
ta a les necessitats d’aquests pacients arreu del territori 
català.

Així mateix, el proppassat febrer es va crear el Comitè 
Científic Assessor en les SSC amb l’objectiu de revisar 
el model assistencial. Aquest Comitè Científic, consti-
tuït per 7 experts, ha elaborat un Pla d’actuació a partir 
de dos punts millorables identificats, que són la manca 
de visibilitat d’aquestes malalties i la seva dificultat de 
maneig. Una part substancial de les actuacions previs-
tes pel Comitè s’orientaran a homogeneïtzar les unitats 
d’expertesa, fixant la cartera de serveis i perfils dels 
professionals i definint un procés per a la seva acre-
ditació per part del Departament, a proposta del Co-
mitè. L’homogeneïtzació també abastarà la informació 
assistencial de les unitats per tal de permetre’n el seu 
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seguiment i avaluació i, per tant, poder donar respos-
ta a les peticions d’informació sobre la seva activitat 
d’ara en endavant.

Finalment, el Comitè ja ha establert que les unitats 
centralitzaran la informació de l’activitat realitzada en 
tot el seu territori de referència, i elaboraran i mantin-
dran el conjunt de resultats i indicadors d’estructura, 
procés i resultat que permetin el seguiment de la se-
va funció assistencial en les dimensions de producció 
(activitat), funcionament, qualitat i eficiència. Totes les 
unitats facilitaran amb una freqüència trimestral al 
CatSalut, al Departament i a un Comitè de seguiment 
els resultats dels seus indicadors, i elaboraran una me-
mòria anual d’activitats i resultats.

Barcelona, 10 de juny 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les obres de la farmàcia me-
tropolitana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19968/10

Resposta del Govern
Reg. 119826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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-
19968/10 a 314-19974/10 us informo del següent:

En primer lloc, el cost de les obres de la farmàcia me-
tropolitana de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha 
estat de 1.712.434,75 euros. El cost total del projec-
te, incloent equipament tècnic i mobiliari ha estat de 
2.956.659 euros. El Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, a través del CatSalut, ha assumit el 29,2% del 
finançament de les obres. L’origen del finançament i 
el percentatge assumit per les entitats col·laboradores 
del projecte de la farmàcia metropolitana de l’ICO, es 
mostra a l’annex.

Les entitats que han col·laborat en el projecte de la far-
màcia metropolitana de l’ICO han estat Amgen, As-
tellas, Boehringer, Celgene, Merck, Novartis, Pfizer, 
Roche, Sanofi i Janssen.

Des de fa dos anys el Departament de Salut, juntament 
amb l’ICO, està innovant en noves formes de gestió 
ampliant les aliances no només a altres proveïdors sa-
nitaris, sinó amb la industria farmacèutica i tecnològi-

ca, cap a un model de col·laboració públic-privat i de 
co-responsabilització de les parts en els resultats en 
salut, i en concret, en els tractaments contra el càncer, 
i en la sostenibilitat del sistema. Per poder realitzar el 
canvi cultural de la indústria farmacèutica es requeria 
una estratègia de fons que definís un marc de relació 
basat en la cerca dels objectius comuns i l’anàlisi de 
l’escenari de manera conjunta per la cerca de solucions 
vers la sostenibilitat. Amb aquesta voluntat, i per tal 
de desenvolupar aquesta col·laboració, l’ICO té subs-
crits amb els seus proveïdors/partners uns acord marc 
de col·laboració estratègica de caràcter ampli, mitjan-
çant els quals es gestionen el conjunt de relacions amb 
aquestes entitats respecte a les activitats comercials, 
de recerca i les col·laboracions estratègiques que pu-
guin existir entre les institucions. Dins el marc de la 
col·laboració estratègica, s’han subscrit convenis per 
la col·laboració d’aquestes entitats en el projecte de la 
Farmàcia Metropolitana.

El canvi de relació també s’ha manifestat en la signa-
tura per part de l’ICO i el CatSalut de diversos acords 
de risc compartit amb diferents empreses farmacèuti-
ques, que pretenen passar a un sistema de pagament 
dels medicaments per resultats, de tal manera que el 
valor d’una tecnologia es condicioni a la demostració 
de la seva eficàcia i eficiència. D’altra banda, aquests 
acords tenen la voluntat de potenciar la recerca.

Finalment, la participació dels partners i el nivell 
d’aportació en el finançament del projecte ha estat to-
talment voluntari per part de cada proveïdor, un cop va 
ser presentat l’abast del projecte a cadascun d’ells. La 
seva participació en el projecte no ha tingut ni tindrà 
cap influència ni suposa cap compromís sobre la rela-
ció futura entre l’ICO i les empreses col·laboradores, 
aquesta ha estat sempre una conditio sine qua non en 
tot el procés, que a més ha estat sol·licitada per les prò-
pies empreses finançadores pel compliment del seus 
mecanismes de compliment normatiu intern.

Barcelona, 10 de juny 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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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el finançament de les obres de la 
farmàcia metropolitana de l’Institut Català 
d’Oncologia
Tram. 314-19969/10

Resposta del Govern
Reg. 119826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19968/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que han col·laborat en les 
obres de la farmàcia metropolitana de l’Ins-
titut Català d’Oncologia
Tram. 314-19970/10

Resposta del Govern
Reg. 119826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19968/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de finançament de les 
obres de la farmàcia metropolitana de l’Ins-
titut Català d’Oncologia assumit per cada 
entitat col·laboradora
Tram. 314-19971/10

Resposta del Govern
Reg. 119826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19968/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de finançament de les 
obres de la farmàcia metropolitana de l’Ins-
titut Català d’Oncologia assumit pel Govern
Tram. 314-19972/10

Resposta del Govern
Reg. 119826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19968/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el canvi de paradigma en la rela-
ció amb els proveïdors del Departament de 
Salut anunciat arran de la inauguració de la 
farmàcia metropolitana de l’Institut Català 
d’Oncologia
Tram. 314-19973/10

Resposta del Govern
Reg. 119826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19968/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la selecció i els mecanismes de con-
trol dels proveïdors de la farmàcia metropo-
litana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19974/10

Resposta del Govern
Reg. 119826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19968/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat ecològic de les zones humides 
de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-20067/10

Resposta del Govern
Reg. 119841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20067/10 us 
informo del següent:

L’anàlisi de els zones humides no es realitza cada any, 
sinó que respon a una programació plurianual que per-
met revisar l’estat de les masses d’aigua.

L’estat ecològic deficient de les masses d’aigua «Delta 
del Llobregat - El Remolar, les Filipines i la Vidala» 
es remunta a l’any 2007, quan s’obtingueren les dades 
de l’anterior cicle del Programa de seguiment i control 
(2007-2012). Pel que fa a l’estat de la Murta, ja des del 
2003 es tenen registres del seu estat amb baixa quali-
tat. (Taula Annexa I)
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Durant juliol i setembre de 2014, i seguint el Progra-
ma de seguiment i control del districte de conca fluvi-
al de Catalunya (PSiC 2013-2018), l’ACA va mostre-
jar aquestes zones humides del delta del Llobregat per 
avaluar-ne el seu estat ecològic d’acord amb la Direc-
tiva Marc de l’Aigua. L’estat ecològic global d’aques-
ta massa d’aigua dista del que serien les seves condi-
cions de referència. La causa és, principalment, una 
alteració de les seves comunitats d’invertebrats aquà-
tics. A la zona humida de La Murtra, analitzada també 
dos cops durant l’any 2014, la situació és molt similar. 
(Taula Annexa II)

L’ACA, amb la intenció de millorar l’estat ecològic 
d’aquesta massa d’aigua ha previst al Programa de mesu-
res del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Ca-
talunya (en fase d’informació pública) un seguit de me-
sures genèriques, a aplicar a les zones humides, i algunes 
mesures concretes per aquesta massa d’aigua (Taula An-
nexa III).

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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 pressupost liquidat als centres hos-
pitalaris de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-20084/10

Resposta del Govern
Reg. 119913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20084/10 us 
informo del següent:

La informació sol·licitada es mostra a l’annex.

Barcelona, 10 de juny 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament del servei de les línies 
d’autobús 13 i H16 al barri de la Marina, de 
Barcelona
Tram. 314-20185/10

Resposta del Govern
Reg. 119783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20185/10 us 
informo del següent:

Les línies de transport 13 i H16 no són competència de 
la Generalitat de Catalunya sinó de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) i per tant correspon a aques-
ta entitat determinar les seves condicions de prestació.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 857/X, 
sobre les obres de millorament de la carrete-
ra C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 314-20195/10

Resposta del Govern
Reg. 119784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20195/10 us 
informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha redac- 
tat els projectes de Millora local. Seguretat viària. 
Millora de les característiques superficials del ferm i 
reestudi de la secció transversal. Carretera C-58. PK 
25,360 al 30,635. Tram: Viladecavalls - Vacarisses i 
Millora local. Seguretat viària. Millora de les carac-
terístiques superficials del ferm i reestudi de la sec-
ció transversal. Carretera C-58. PK 30,365 al 37,790. 
Tram: Vacarisses - Castellbell i el Vilar.

El passat 30 de març, Infraestructures.cat va treure a 
licitació les obres corresponents als projectes esmen-
tats. Es preveu l’inici de les obres durant el proper es-
tiu o a la tardor, un cop es disposi dels terrenys neces-
saris. El termini d’execució de les obres és de 8 mesos.
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Pel que fa als mesuraments acústics en el tram urbà de 
la C-58 a Vacarisses, es preveu que aquests es duguin 
a terme al llarg d’aquest any 2015.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estació Ernest Lluch, de la línia 5 del 
metro
Tram. 314-20197/10

Resposta del Govern
Reg. 119785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20197/10 us 
informo del següent:

Les obres relatives a la infraestructura de l’estació de 
metro d’Ernest Lluch de l’L5 dels FMB, amb un cost 
total d’execució de 57 M€, IVA inclòs, van iniciar-se el 
mes de juny de 2006 i van finalitzar el gener de 2012 
amb l’entrada en servei de les actuacions de reurbanit-
zació dels àmbits afectats als municipis de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de posar en servei la futura estació de metro, 
resten pendents les obres d’arquitectura i instal·lacions 
del recinte executat. El projecte corresponent, en la 
seva fase final de redacció, quedarà entregat aquest 
2015. El termini d’execució de les obres és de 15 me-
sos amb un pressupost previst de licitació de 12 M€, 
IVA inclòs.

El calendari d’execució de les obres es podrà establir 
a continuació, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries vigents.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els valors màxims permesos de benzè 
i butadiè a l’atmosfera
Tram. 314-20200/10

Resposta del Govern
Reg. 119786 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20200/10 us 
informo del següent:

La Unió Europea fixa valors màxims de qualitat de l’ai-
re amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i 
el medi.

Ni la Unió Europea ni l’OMS han fixat límits de quali-
tat de l’aire per al butadiè.

El Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
millora de la qualitat de l’aire que transposa la Directi-
va 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell de 
21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire fixa 
com a valor límit anual pel benzè 5μg/m3, per tant, la 
mitjana de les mesures que es fan en 1 any no han de 
superar aquest valor.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els valors de benzè i butadiè detectats 
a l’atmosfera al Morell, Perafort i Puigdelfí 
(Tarragonès) en el període 2012-2014
Tram. 314-20201/10

Resposta del Govern
Reg. 119787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20201/10 us 
informo del següent:

La Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contamina-
ció Atmosfèrica disposa d’un analitzador per a la de-
terminació del benzè al municipi de Perafort.

Les mitjanes anuals obtingudes durant els anys 2012, 
2013 i 2014 són les que es relacionen al quadre annex.

Pel que fa al butadiè, el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat té previst desplegar una xarxa per a la deter-
minació d’aquest compost a partir del primer semestre 
d’aquest any.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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 control de la qualitat de l’aire als 
municipis propers als polígons químics Nord 
i Sud del Tarragonès
Tram. 314-20203/10

Resposta del Govern
Reg. 119788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20203/10 us 
informo del següent:

La contaminació atmosfèrica es controla i vigila en 
dos àmbits. El control d’emissió (control de focus) es 
duu a terme d’acord amb les especificacions recolli-
des als permisos ambientals. Les autoritzacions ambi-
entals recullen quins contaminants, on i d’acord amb 
quina norma s’han de controlar. Bàsicament existei-
xen dos sistemes de control, els controls que s’efectuen 

manualment i els automàtics. En els controls manuals 
el permís especifica la periodicitat i es duen a terme 
per entitats col·laboradores de l’administració (que han 
estat sotmeses a un important procés d’acreditació per 
garantir la seva capacitat per actuar). Els controls au-
tomàtics es fan mitjançant analitzadors connectats a 
les xemeneies que faciliten aquesta informació a l’ad-
ministració i formen part de la xarxa d’emissions at-
mosfèrica de Catalunya (XEAC).

Pel que fa a la vigilància de la qualitat de l’aire es dis-
posa dels 7 punts de mesura de la xarxa de vigilància i 
previsió de la contaminació atmosfèrica.

Aquest sistema de vigilància del Camp de Tarragona 
s’ampliarà aquest semestre amb mesures de butadiè.

També està previst analitzar la viabilitat d’incrementar 
la xarxa amb altres paràmetres d’acord amb el que es 
proposi a la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de 
Tarragona.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació dels ajuntaments, la 
Universitat Rovira i Virgili, les empreses i les 
entitats ecologistes en el control de la quali-
tat de l’aire als polígons químics Nord i Sud 
del Tarragonès
Tram. 314-20204/10

Resposta del Govern
Reg. 119789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20204/10 us 
informo del següent:

Durant aquest mes estarà operativa la Taula de Quali-
tat de l’Aire del Camp de Tarragona. Aquesta Taula ha 
de ser el fòrum on els diferents agents interessats pu-
guin suggerir i analitzar sistemes de vigilància i con-
trol de la contaminació atmosfèrica al Camp de Tar-
ragona tenint present les singularitats d’aquesta àrea.

A la Taula hi han de participar com a mínim represen-
tants de les administracions, entitats socials i ecologis-
tes, representants del món de la universitat i recerca i 
de les empreses o altres fonts d’emissió.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de noves estacions de la 
xarxa de vigilància atmosfèrica al Morell, Vi-
lallonga del Camp i la Pobla de Mafumet (Tar-
ragonès)
Tram. 314-20205/10

Resposta del Govern
Reg. 119790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20205/10 us 
informo del següent:

La normativa europea fixa el nombre de punts de me-
sura, les característiques dels mateixos, els contami-
nants a mesurar i els mètodes de mostreig que s’han 
d’usar amb l’objectiu de preservar la salut de les per-
sones i del medi. La xarxa de mesura de la qualitat de 
l’aire de Catalunya compleix àmpliament amb els re-
queriments normatius.

Tot i això, atesa la singularitat del Camp de Tarragona 
on conviuen un dels pols petroquímics més importants 
d’Europa amb àrees residencials, el Govern de Catalu-
nya fa un tractament diferencial que va més enllà del 
purament normatiu. Per aquest motiu està previst du-
rant aquest semestre instal·lar mesuradors de butadiè 
al Camp de Tarragona. També durant el mes de juny 
està previst constituir la Taula de Qualitat de l’Aire de 
Tarragona on es proposaran millores de comunicació, 
informació i mesures per reduir la contaminació at-
mosfèrica que seran avaluades i analitzades per l’ad-
ministració.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i d’infermers 
destinats a l’atenció primària a Lleida
Tram. 314-20216/10

Resposta del Govern
Reg. 119827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20216/10 i 
314-20217/10 us informo del següent:

La Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) 
configura el model sanitari català amb els següents 
elements essencials: separació de la funció de finança-
ment i compra de serveis de la provisió, diversificació 
de proveïdors, mercat mixt de competència planificada 
i regulada, diversitat de fórmules de gestió i descentra-
lització de serveis, entre d’altres. El Departament de 
Salut té la responsabilitat d’elaborar les polítiques de 
salut, assegurar la sostenibilitat del sistema i vetllar 
per la seva qualitat. Per això assumeix diferents funci-
ons: en primer lloc, la funció de planificació, que està 
basada en els plans de salut, i en segon lloc, la funció 
de finançament d’acord amb el Parlament de Catalu-
nya, que té la capacitat d’aprovar el pressupost. Final-
ment, el Departament garanteix els nivells de qualitat 
que han de tenir els centres concertats. El Servei Cata-
là de la Salut és l’instrument principal de la política sa-
nitària del Govern de la Generalitat de Catalunya i la 
seva principal finalitat és situar els ciutadans al centre 
de la gestió sanitària, garantint una atenció de qualitat. 
Aquesta entitat, com a asseguradora pública de Cata-
lunya, d’acord amb les polítiques de salut del Depar-
tament, és responsable d’establir polítiques de serveis 
d’acord amb les polítiques de salut del Departament, 
de concretar el sistema de prestacions, de provisions i de 
compra, d’avaluar els resultats i de garantir l’atenció 
de salut de les persones. Els proveïdors de serveis de 
salut són les organitzacions de salut a qui el Servei Ca-
talà de la Salut contracta la prestació dels serveis as-
sistencials, d’acord amb la política de salut del Depar-
tament. Aquests proveïdors bàsicament presten serveis 
d’Atenció Primària i d’Atenció Especialitzada.

L’atenció primària és el primer nivell d’accés al sis-
tema sanitari de Catalunya i es presenta una gran di-
versitat pel que fa a la naturalesa dels seus proveïdors. 
L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’entitat proveïdo-
ra que gestiona el 77,7% dels equips d’atenció primà-
ria (EAP) i les altres entitats proveïdores de naturalesa 
pública, el 12,8%. La provisió del 9,6% d’EAP restants 
està encomanada a diverses entitats proveïdores, entre 
les quals hi ha les entitats de base associativa (3,3% del 
total d’EAP). Els proveïdors de serveis de salut d’aten-
ció primària adapten les plantilles de professionals a 
les necessitats variables al llarg de l’any en funció de 
la incidència de malalties estacionals, períodes de va-
cances, etc. El Servei Català de la Salut no fixa cap rà-
tio de personal a través de la compra, sinó objectius de 
salut, l’acompliment dels quals avalua posteriorment 
per assegurar la qualitat de la prestació i comprovar 
que els resultats s’adeqüen a la compra. Les plantilles 
dels centres proveïdors es poden conèixer a partir de 
les memòries que elaboren els propis centres.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i d’infermers 
destinats a l’atenció primària a la província 
de Lleida
Tram. 314-20217/10

Resposta del Govern
Reg. 119827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-20216/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Equip de Gestió de la Cronicitat 7/24
Tram. 314-20247/10

Resposta del Govern
Reg. 119828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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 314-20247/10 us 
informo del següent:

Les garanties 7x24 són un element clau en l’atenció de 
les persones amb necessitats cròniques de salut, atès 
que permetrien donar una resposta assistencial ade-
quada a qualsevol hora del dia, qualsevol dia de l’any, 
arreu del territori. En aquest context, el Departament 
de Salut, a través del Programa de prevenció i atenció 
a la cronicitat, promou l’establiment de pactes de base 
territorial per a l’adopció d’aquestes garanties. Sobre 
la base d’aquests pactes, els diferents proveïdors de sa-
lut del territori s’adapten i adopten l’estratègia d’aten-
ció continuada més congruent. Segons el criteri dels 
propis proveïdors –o dels pactes que estableixin entre 
ells– es creen els recursos i equips ad hoc. De tot ple-
gat es conclou que el Departament de Salut no ordena 
ni gestiona la creació o el desplegament dels equips 
7x24 que, eventualment, es puguin implementar.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. 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 el canvis de programació previstos a 
Catalunya Ràdio i a Televisió de Catalunya 
per a l’estiu del 2015
Tram. 322-00339/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les novetats previstes per a la nova 
temporada a Catalunya Ràdio i a Televisió 
de Catalunya
Tram. 322-00340/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les negociacions del conveni i de la 
reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00341/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.
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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 presència de la campanya publici-
tària «Preparats» en els mitjans de comuni-
cació pública
Tram. 322-00342/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les opinions i els comentaris d’alguns 
professionals de la Corporació
Tram. 322-00343/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del llibre d’estil de 
la Corporació amb relació a la imparcialitat
Tram. 322-00344/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el projecte de confluència entre les re-
daccions de Catalunya Ràdio i TV3
Tram. 322-00345/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la programació d’àmbit polític previs-
ta fins al 27 de setembre de 2015
Tram. 322-00346/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el pluralisme polític, social i territorial 
en els espais de debat i tertúlia
Tram. 322-00347/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació pressupostària de la Cor-
poració i la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00348/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la raó per la qual TV3 no assumeix el 
programa El gran dictat
Tram. 322-00349/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre l’emissió del reportatge «Andorra, 
la ruta del contraban» en el programa Sense 
ficció
Tram. 322-00350/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so- 
bre la devolució de les quotes de l’impost  
sobre el valor afegit deduïble
Tram. 322-00351/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els continguts del Canal 33
Tram. 323-00138/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la planificació i els objectius de la programa-
ció de la temporada d’estiu
Tram. 323-00139/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la col·laboració amb la indústria audiovisual
Tram. 323-00140/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
planificació i els objectius de la programació 
de la temporada d’estiu
Tram. 323-00141/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
les audiències del primer semestre del 2015
Tram. 323-00142/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre el se-
guiment i les audiències del festival Prima-
vera Sound
Tram. 323-00143/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’oferta cultural del Canal 33
Tram. 323-00144/10

Substanciació

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 26.06.2015, DSPC-C 761.

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 el canvi en la direcció de 
l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Ma-
resme)
Tram. 311-02312/10

Anunci
Alícia Romero Llano, del GP SOC

Reg. 119439 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 25.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per quin motiu els Serveis Territorials del Maresme-
Vallès Oriental no han compartit amb l’equip directiu 
de l’Escola Mar Nova de Premià de Mar el canvi en la 
direcció del centre, així com el perfil adient? Per què 
no han valorat incorporar a la direcció una de les per-
sones de l’actual equip directiu?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2015

Alícia Romero Llano
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incorporació a la direc-
ció de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar 
(Maresme), d’una persona de fora de l’equip 
directiu
Tram. 311-02313/10

Anunci

Alícia Romero Llano, del GP SOC

Reg. 119440 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 25.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per quin motiu els Serveis Territorials del Maresme-
Vallès Oriental han decidit incorporar a la direcció de 
l’Escola Mar Nova de Premià de Mar una persona de fo-
ra de l’equip directiu actual?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2015

Alícia Romero Llano
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte educatiu de l’Es-
cola Mar Nova, de Premià de Mar (Maresme)
Tram. 311-02314/10

Anunci

Alícia Romero Llano, del GP SOC

Reg. 119441 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 25.06.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin capteniment té el Govern en relació amb l’Escola 
Mar Nova de Premià de Mar que lidera un projecte edu-

catiu innovador molt valorat per tota la comunitat educa-
tiva?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2015

Alícia Romero Llano
Diputada GP SOC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els concursos de comandaments inter-
medis de l’àmbit penitenciari que va convocar 
el Departament de Justícia el 2008 i el 2010
Tram. 314-20442/10

Formulació
Gemma Calvet i Barot, del GP ERC

Reg. 119833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

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, 
per tal que li siguin contestades amb resposta escrita.

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

En referència als concursos de comandaments inter-
medis de l’àmbit penitenciari de 2008 (general) i 2010 
(per a la provisió de Caps d’Unitat al CP Puig de les 
Basses),convocats pel Departament de Justícia, els 
quals, per irregularitats en les seves bases i desenvolu-
pament, han estat impugnats i anul·lats per sentències 
fermes del TSJC,

– Atès que en el cas del 2008 el recorregut processal 
ja està exhaurit i han transcorregut tres anys des de la 
sentència, quan i com té intenció el Departament d’exe-
cutar el manament judicial i de rescabalar els drets dels 
treballadors?

– Per quin motiu la Secretaria General es nega a donar 
resposta efectiva al manament judicial?

– Com es farà front a les costes i indemnitzacions de-
rivades dels procediments judicials?

– Com té intenció el Departament d’executar la nova 
sentència del TSJC desfavorable al concurs de coman-
daments de 2010 al CP Puig de les Basses?

– És cert que es cobreixen càrrecs per nomenament 
via ATRI enlloc de concursos de mèrits, contravenint 
els acords vigents amb les organitzacions sindicals i 
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els principis de capacitat, igualtat i transparència en 
l’accés a llocs de treball públic? Com té el Departa-
ment pensat acabar amb aquest tipus de nomenament?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2015 

Gemma Calvet i Barot
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts en hospitals del 
2012 ençà
Tram. 314-20443/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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 morts hospitalàries que s’han 
produït a Catalunya els anys 2012, 2013, 2014 i 2015? 
Quin és el percentatge sobre el total de defuncions a 
Catalunya cadascun d’aquests anys? Detallades per re-
gions sanitàries

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts als serveis d’ur-
gències dels hospitals del 2012 ençà
Tram. 314-20444/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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 morts hospitalàries que s’han 
produït als serveis d’urgències de Catalunya els anys 
2012, 2013, 2014 i 2015? Desglossades per regions sa-
nitàries

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts a les unitats d’in-
tensius dels hospitals del 2012 ençà
Tram. 314-20445/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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 morts hospitalàries que s’han 
produït a les unitats d’intensius de Catalunya els anys 
2012, 2013, 2014 i 2015? Desglossades per regions sa-
nitàries

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts a les unitats de 
cures pal·liatives dels hospitals del 2012 ençà

Tram. 314-20446/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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 morts hospitalàries que s’han 
produït a les unitats de cures pal·liatives a Catalunya 
els anys 2012, 2013, 2014 i 2015? Desglossades per re-
gions sanitàries

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré

Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’equips de pal·liatius hos-
pitalaris

Tram. 314-20447/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és nombre d’equips de pal·liatius hospitalaris 
que existeixen a Catalunya? Identificació i localitza-
ció de cadascun d’ells indicant els professionals que hi

treballen (perfil professional) i la dedicació horària de 
cadascun d’ells

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de morts en domicilis del 2012 
ençà
Tram. 314-20448/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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 morts domiciliàries que s’han 
produït a Catalunya els anys 2012, 2013, 2014 i 2015? 
Quin és el percentatge sobre el total de defuncions a 
Catalunya cadascun d’aquests anys? Desglossades per 
regions sanitàries

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts en domicilis amb 
intervenció dels programes d’atenció domi-
ciliària i equips de suport del 2012 ençà
Tram. 314-20449/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.



3 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 619

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 31

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

– En quants casos de morts domiciliàries a Catalunya 
hi ha hagut una atenció per part del Programes d’Aten-
ció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) els anys 
2012, 2013, 2014 i 2015? Detall per regions sanitàries

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’equips d’atenció domici-
liària del 2012 ençà
Tram. 314-20450/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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’equips domiciliaris, PADES, 
que hi ha a Catalunya els anys 2012, 2013, 2014 i 2015? 
Identificació i localització de cadascun d’ells indicant 
els professionals que hi treballen (perfil professional) i 
la dedicació horària de cadascun d’ells.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits hospitalaris del 2012 
ençà
Tram. 314-20451/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 119930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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 llits que hi ha a Catalunya els 
anys 2012, 2013, 2014 i 2015 i quants d’aquests són 
llits d’aguts, sociosanitaris, d’intensius i de pal·liatius? 
(Desglossar per comarques i centre sanitari)

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els productes fitosanitaris emprats als 
espais públics de Barcelona
Tram. 314-20452/10

Formulació

Núria Segú Ferré, juntament amb 

un altre diputat del GP SOC

Reg. 119932 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Ferran Pedret i Santos, di-
putat 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: 

– Té coneixement l’Agència de Salut Pública de quins 
són els productes fitosanitaris (herbicides, insecticides 
i fungicides) emprats a la ciutat de Barcelona en els es-
pais d’ús públic? En cas afirmatiu, quins són aquests? 
S’ajusten als paràmetres vigents? Quina valoració fa
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l’Agència de Salut Pública dels seus efectes sobre la 
salut de les persones i dels animals companyia?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Ferran Pedret i Santos
Diputada GP SOC Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència de denúncies per l’ús de 
productes fitosanitaris als espais públics  
de Barcelona
Tram. 314-20453/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb 

un altre diputat del GP SOC

Reg. 119933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Ferran Pedret i Santos, di-
putat 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: 

– Te constància l’Agència de Salut Pública d’alguna 
denúncia relativa a l’ús de productes fitosanitaris (her-
bicides, insecticides i fungicides) a la ciutat de Barce-
lona, especialment en els espais d’ús públic, els dar-
rers tres anys? Quines són les causes q motiven les 
denúncies i quines accions ha emprés l’Agència i amb 
quins resultats?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Ferran Pedret i Santos
Diputada GP SOC Diputat GP SOC
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